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 «ترین کنکور تجربی قرنسخت»
ترین کنکور تجربی تاریخ برگزار شد و تونستم برای شروع صحبتم با شما انتخاب کنم. امسال سختای بهتر از جمله باال رو نمیراستش هیچ جمله

طور ی مفهومی سوووال میدو و کنکور اینگفتند ماز سووختهک کنکور وسووونهز ماز زیادها میها از کنکور تغییر کرد. بگذریم از اینکه لیلیتصووور لیلی
وعدو به شووما دادیمو وعدو مباب!تز و یای فرومون بودیم و هسووتیمو فتی اگه  ما همیشووه ی اما های دیگه ... بگذریمز نیسووتز و لیلی فر 

های ماز شرکت وموزانی که در وزمونها بسیار سخت بودو اما برای دانشترین کنکور تجربی قرن برگزار بشه. با اینکه کنکور امسال برای لیلیسخت
 کتاب درسی و ت!ریبًا غلط کنکور(.  چند سوال لارج از  )به جز  نان هم سخت نبودچکردندک ون

 راستی سالمز
 ترین کنکور قرن هم که باشه چه کاری میشه کرد؟ لوب فاال چیکار میشه کرد؟ برای کنکور فتی اگه سخت

 بررسی کنیدو .... رو های وزمایشی درسیک همه جزواتک همه وزمونهای کم یعنی برید همه کتاب ک راو همهمه:اول راولوب چند تا راو وجود دارو: 
 ز شناسی کسب کنیددرصد باالیی در زیستتا بتونید 

تحصیلی منتهی به کنکور  های ماز که در طول ی  سالتست وزمون 1500های ونالین ماز شرکت کنید و و!ط نزدی  به : در وزمونراو دومک راو میانبر
 زشناسی کنکور کسب کنیددرصد باالیی در زیستبررسی کنید تا بتونید ها های کامل این تستبه همراو یاسخنامهبرگزار میشه 

ست ماز به اندازو اون راو  1500کنید غیرممکنه که کنید؟ طبیعتًا فس میلوب در نگاو اول به کدوم راو اعتماد می شتر از اون و فتی « همهمه»ت بی
 کنیم. لاطر همین هر سال وایل مباب!ت براتون ومادو میو ما هم بهراو بتونه به شما کم  کنهز 

شه که شما ثابت می سری امسال  در این وایل به  سرا سخ تشریحی فتی بدون مبالعه کتاب درسی و و!ط با بررسی تست در کنکور  های ماز و یا
کنید ت کنکور رو به رافتی فل کنیدو اما باز هم ممکنه وکر کنید این و!ط ی  ادعاسووتک اگر اینبور وکر میسووواال درصوود 94 تونسووتیدهاک میاون

با ذکر ودرس قرار دادیم  رو های ماز همین االن چند صفحه اول این وایل رو مبالعه کنیدو قبل از بررسی هر سوال کنکور ی  یا چند سوال از وزمون
 اما جواب به چند سوال:ماز رو مبالعه کردیدک سوال کنکور رو فل کنیدز  و بعد از اینکه سوال و یاسخ

سواالت وزمون -1 سواالت دقی!ا همون  شیم که این  شتیم و از کجا مبمئن ب سوال و وزمون رو جلوش نو ستن؟ لوب اول اینکه ودرس  های ماز ه
بررسی کنید و ببینید این سواالت بودو  های سال گذشته روهای وزمونیلک واتونید از کسانی که در طول سال در وزمون ماز شرکت کردند بپرسیدمی

ستیدک  1401یا  1400یا نهز از طرویک اگه کنکوری  سواالت در وایل تی ه شما قرار داروک لیلی از این  سی کنید )بهو   طور مثال همین االن برید و برر
 ه اسفنج رو نگاو کنید و با سوال کنکور سراسری مباب!ت بدیدزمربوط ب و یاسخ دهم و سوال 4برید تی  و  تابستانیک وصل 

در کنکور سراسری  و شنیدیدک میدونیدقبعا درصد؟ لوب همونبور که  94درصد بودک اما امسال شدو  100چرا سال گذشته مباب!ت ماز با کنکور  -2
شدو بود که  سی نظام قدیم طرح  ساس کتاب در سوال غلط و بر ا سال چند  سواالت و این طرز وکر طراح کنکور برای ماز م!دور بینییشام ی این 

ست کنکور رو باالی  اما نبودززز سال زی سانی که ام شید ک ستندو یعنی دانشدرصد زدن جز برترین 90مبمن با شور ه وموزان مازی با درصد های ک
 هم لیلی از ب!یه جلوتر هستند. 90باالی 
های ماز اضاوه چیه؟ لوب با توجه به کنکور امسالک قرارو سه ویژگی جدید به وزمون 1400ماز برای کنکور  کار با توجه به سختی کنکور امسالک راو -3

 بشه:
ستانی: الف( تی  شیو وزمونو  تاب ست کامل از ور شما کم  میکنه کامال از ب!یه جلو بیفتید و تمام نکات ی  بان  ت شته ماز که به  سال گذ های 

طور رایگان در و  تابسووتانی بهتی تری رو یاد بگیرید. و مفهومی ک جدیدتر بگیرید و برای امسووال بتونید نکات بیشووتریرتکرار سووال گذشووته رو یاد 
 (16maze.ir/news/https://bioرو )وموزانی که در وزمون ماز قرار گروتند قرار میگیروز اطالعات بیشتر در لین  روبهالتیار همه دانش

ترین یاسخنامه و درسنامه رو داشتهو امسال قصد های ماز همیشه کاملدونید وزمونهمانبور که میهای ماز: در یاسخنامه وزمون 99ب( ایستگاو 
سختی و مفهومی ستگاو 99بودن زیاد کنکور داریم با توجه به  سخنامه وزمون 99ک ی  ای ضاوه کنیم و در این ایبه یا ستگاوک مبالبی که افتمال ها ا

طرح تست مفهومی ازشون زیاد هست رو بیشتر بشکاویم تا همه نکات مفهومی که به سختی از کتاب درسی قابل برداشت هستند )و نیستندز( رو 
 بهتون یاد بدیمز

دار کنکور ور( و هر دو سوووال شووکلروز قبل کنک 10وزمون برگزار کردیم )فدود در سووال تحصوویلی گذشووته ما و!ط ی  مرفله شووکلوزمون: شووکلج( 
شکل سواالت  سری از  شکلوزمون بودند. سرا شتر  شکلبا توجه به اهمیت بی سال  سیک ام سال برگزار وزمونهای کتاب در های متعددی در طول 

 های کتاب درسی مسلط بشیدزدرصد نکات همه شکل 100لواهیم کرد تا با لیال رافت به 

 1400شهریور منتشر میشه و برای کنکور  10تا )هم ریاضی رشته تجربی و همه رشته ریاضی(  99اب!ت ریاضی ماز با کنکور وایل مباما نکته یایانیو و 
 درصد را 80اب!ت بیش از مب رشته ریاضی و تجربیک در تمامی دورس شناسیعالوو بر زیست دهیم کهما به صورت رسمی به شما این قول را می

 لواهیم داشت.

وموز کنکوری با صر  کمترین هزینه و زمانک به بهترین نتیجه برسه همیشه تالش کردیم و لواهیم کرد که ی  دانشماز و!ط ی  وزمون نیستو 
 و به این راو ادامه لواهیم داد ...

 تونزهای زندگیبه امید موو!یت شما در همه وزمون
 99شهریور  7 –شناسی ماز دیارتمان زیست

https://biomaze.ir/news/16
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 12بندی سوال پروژۀ جمع 1آزمون 

 است؟ نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر 

 ..................«در لولۀ گوارش انسان، هر بنداره )اسفنکتر( »

 در خط وسط بدن قرار گرفته است. -الف
 شود.فقط در هنگام عبور مواد غذایی باز می -ب
 شود.دهی میهای عصبی خودمختار، عصبتوسط رشته -ج
 ت.ای در دیوارۀ لولۀ گوارش ایجاد شده استرین الیۀ ماهیچهتوسط خارجی -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

ای حلق منقبض کند. هنگام بلع، دیوارۀ ماهیچهها بسته است و از ورود هوا به مری جلوگیری میب( بندارۀ ابتدای مری در فاصلۀ زمانی بین بلع

 .شودبندارۀ ابتدای مری، شل و غذا به مری وارد میراند. شود و حرکات کرمی آن، غذا را به مری میمی

. پس بندارۀ انتهای مری هم برای عبور مواد غذایی شودانتهای مری برای خروج گازهای بلعیده شده با غذا )بادگلو( نیز شل می بندارۀ 

 شود. و هم در زمان خروج بادگلو باز می

شوند. البته بندارۀ یدهی مهای عصبی پیکری، عصبج( بندارۀ ابتدای مری و بندارۀ خارجی مخرج از نوع مخطط است؛ در نتیجه توسط رشته

 شود.شود؛ در حالی که بندارۀ خارجی مخرج به صورت ارادی باز میابتدای مری به صورت غیرارادی )انعکاسی( باز می

زمون اش حال کرده ....................... منظورم اینه که ما توی آهای ماز بوده و این سوال رو دیده و با ایدهبه نظرم طراح کنکور توی آزمون
هاشون از ماهیچه اسکلتی هستن و دقیقاً همین گزینه هم های لولۀ گوارش تحت کنترل اعصاب خودمختار نیستن چون بعضیگفتیم همۀ بنداره

 توی کنکور اومده و جواب سوال کنکور هم هست ..........

 (99)کنکور سراسری  است؟  نامناسبکدام مورد برای تکمیل عبارت زیر 

 « های حلقوی )اسفنکترهای( لولۀ گوارش، فقط ................... .................... ماهیچهدر انسان، » 
 ای دارند. های تک هستهیاخته –( بعضی از 1
 شوند. هنگام عبور مواد از انقباض رها می –( همۀ 2
 تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند.  –( همۀ 3
 رانند. رایط خاصی، مواد غذایی را با سرعت به سمت دهان میدر ش –( بعضی از 4

توانند از نوع ماهیچۀ اسکلتی باشند مانند بندارۀ خارجی مخرج. های لولۀ گوارش میهای حلقوی موجود در بندارهماهیچه       3پاسخ: گزینۀ 

 های اسکلتی تحت تأثیر بخش پیکری دستگاه عصبی هستند. ماهیچه
 

  19مون ماز سوال آز  15مرحلۀ 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

 ..................«طور طبیعی، بخشی از .................. چشم انسان، به»
 شود.توسط مایع زاللیه تغذیه می -( پردۀ سفیدرنگ1ِ
 پوشاند.سطح جلوییِ عدسی را می -( بخش رنگینِ 2
 شود.خودمختار کنترل میتوسط اعصاب  -( ماهیچۀ عنبیۀ3
 با جسم مژگانی در تماس هستند. -های عصبِی شبکیۀ( یاخته4

 مفهومی( -سخت -112) 2پاسخ: گزینه 

عنبیه بخش رنگین چشم درپشت قرنیه است که در وسط آن سوراخ 

کنید، بخشی طور که در شکل مقابل مشاهده میمردمک قرار دارد. همان

 پوشاند. ا میاز عنبیه، سطح جلویی عدسی ر

 ها: بررسی سایر گزینه

قرنیه پردۀ شفاف جلوی و  ای سفید رنگ، محکمصلبیه، پرده( 1

 دهد نه صلبیه! است. زاللیه تغذیۀ قرنیه را انجام می چشم
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 ودمختارهمگی تحت کنترل اعصاب خ هاماهیچهکنندۀ مردمک قرار دارند. این کننده و گشاد، تنگدو گروه ماهیچۀ صاف( در عنبیه 3

 هستند. 

 های عصبِی شبکیه تماسی نداردمژگانی با یاختهکنید، جسمطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

 !  99های سوال بیان کنی و همون بشه سوال کنکور بینی تا این حد دقیق که دقیقاً نکتۀ مدنظر طراح رو توی گزینهپیش

 (99)کنکور سراسری  است؟  سبنامناکدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، 

 « هایی به بخشی متصل شده است که ..................... دارد.عدسی چشم انسان به وسیلۀ رشته» 
 ( با جزیی از دستگاه عصبی محیطی ارتباط 2( به ساختار رنگین چشم اتصال                         1
 ها قرار  ( در مجاورت مایع مترشحه از مویرگ4         ترین الیۀ چشم تماس               ( با داخلی3
عدسی چشم انسان به وسیلۀ تارهای آویزی به جسم مژگانی متصل     3گزینۀ 

کنید، با شبکیۀ طور که در شکل مقابل مشاهده میمژگانی همانجسماست. 

 مژگانی با مشیمیۀ )الیۀ رنگین( اتصالجسمترین الیه( تماسی ندارد. )داخلی

داشته و چون دارای ماهیچۀ صاف است تحت کنترل اعصاب خودمختار قرار 

 گیرد.مژگانی قرار می دارد. در ضمن زاللیه نیز در مجاورت جسم

 

 

 
 

  3آزمون ماز سوال  23مرحلۀ 
 ای دارد؟در بدن انسان، مجرای لنفی چپ برخالف مجرای لنفی راست چه مشخصه

 کند.( از سطح جلویی قلب عبور می2 کند.تخلیه میای ( لنف را به سیاهرگ زیرترقوه1
 کند.ای عبور می( از سطح پشتی سیاهرگ زیرترقوه4 کند.رو را دریافت میشده از کولون پایین( لنف خارج3

 مفهومی( -سخت -104) 3پاسخ: گزینه 

ه از کولون شدکنید، مجرای لنفی چپ در انسان، لنف خارجطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 کند.رو را دریافت میپایین

 ها: بررسی سایر گزینه
کنید، مجرای لنفی چپ و راست هر دو لنف را به سیاهرگ طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

 شوند.ای )چپ و راست( تخلیه میزیرترقوه

 کند. قلب عبور می کنید، مجرای لنفی چپ از سطح پشتیطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

کنید، مجرای لنفی چپ و راست هر دو از سطح پشتی طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

 کنند.ای عبور میسیاهرگ زیرترقوه

 قطر و طول مجرای لنفی چپ بیشتر از مجرای لنفی راست است.

 46بندی سوال پروژۀ جمع 1مرحلۀ 
 ها و پشت شکم قرار دارند، صادق است؟شکلی که در طرفین ستون مهرهیهای لوبیایکدام عبارت، دربارۀ اندام 

 شود.( هر کدام توسط بیش از دو دنده محافظت می1
 ای ران دارند.و کاسه ( هر دو فاصلۀ یکسانی تا مفصل گوی2
 ها شود.جایی آنتواند سبب جابهبدن می( تحلیل بیش از حد چربی3
 اند.ای سفیدرنگ احاطه شدهبسته هستند و توسط پرده( هر کدام به اندازۀ یک مشت 4
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 مفهومی( -آسان -105) 3پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
ای و کاسه تر از کلیۀ چپ واقع است؛ بنابراین کلیۀ راست به مفصل گوی( به علت موقعیت قرارگیری و شکل کبد، کلیۀ راست قدری پایین2

  تر است.ران نزدیک
 توضیح هست؟نیاز به 

 (99)کنکور سراسری  است؟  نادرستکدام عبارت در ارتباط با انسان  

 ( فاصلۀ کلیۀ راست تا مثانه بیش از فاصلۀ کلیۀ چپ تا مثانه است. 1
 های شش چپ است.های شش راست بیش از تعداد لوب( تعداد لوب2
 گیرد. ر میتر از نیمۀ راست آن قرا( به هنگام دم، نیمۀ چپ دیافراگم پایین3
  پیوندد، کمتر از قطر رگ مشابه در نیمۀ چپ است.ای می( قطر رگ لنفی نیمۀ راست که به سیاهرگ زیرترقوه4

تر است؛ بنابراین فاصلۀ آن تا مثانه نسبت به کلیۀ چپ کلیۀ راست به دلیل شکل و موقعیت کبد کمی از کلیۀ چپ، پایین     1پاسخ: گزینۀ

 کمتر است. 

 
  25بندی ماز سوال پروژۀ جمع 10آزمون 

 باشد.  .................. دارد، قطعاً فاقد .................. میهر جانوری که 

 دستگاه عصبی مرکزی –( حفرۀ گوارشی 2ای                              یاختهگوارش درون -( بیش از یک طناب عصبی 1

 قلب پشتی –( تنفس آبششی 4                                        های هوادار    کیسه -( معدۀ چند قسمتی 3

 ترکیبی(  -آسان -102) 3پاسخ: گزینه 

 ها:بررسی سایر گزینه

ای ای و سپس، گوارش درون یاختهدارد. در کیسۀ گوارشی آن، ابتدا گوارش برون یاخته دو طناب عصبی( پالناریا در دستگاه عصبی مرکزی خود، یک مغز و 1

  شود.انجام می

 14آزمون ماز سوال 6مرحلۀ 
 ای دارد؟سامانۀ دفعی نفریدی در کرم خاکی برخالف سامانۀ دفعی در پالناریا چه مشخصه

 ( در دو انتها باز است.2    ( در انتهای نفریدی مثانه وجود دارد.1
 ی است.( کار اصلی آن، دفع آب اضاف4  طور کامل توسط مویرگ احاطه شده است.( به3

 مفهومی( -سخت -105) 2پاسخ: گزینه 

شود و متانفریدی که در شود. نفریدی دو نوع است: پروتونفریدی که در پالناریا دیده میای است که با منفذی به بیرون باز مینفریدی لوله

خاکی، باز و یک سر بسته است ولی در کرم . نفریدی در پالناریا دارای یک سرشودتنان دیده میخاکی و نرمهای حلقوی نظیر کرمبیشتر کرم

 نفریدی در دو انتها باز است. 

 ها: بررسی سایر گزینه

مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند. یکی از این ساختارها نفریدی است که برای دفع، تنظیم اسمزی یا هر دو به بی بیشتر( 4

 .در پالناریا، دفع آب اضافی است رود. کار اصلی سامانۀ دفعی پروتونفریدیکار می

هر دو تا نکته رو از سواالت  ( پالناریا حفره گوارشی دارد!2 . ( پالناریا و کرم خاکی نفریدی دارد1برای حل این سوال به دو مولفه نیاز داشتید، 
 آزمون ماز برات هایالت کردم اونا رو بخون و بعد تست کنکور رو با خیال راحت بزن! 
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 (99)کنکور سراسری  دارند؟ نفریدی صادق است که نوعی مهرگانی بعضی از بیعبارت، فقط دربارۀ کدام 

 نمایند. ( به کمک یاخته و یا بخشی از آن، اثر محرک را دریافت می1
 کنند. های انقباضی استفاده مییم فشار اسمزی بدن خود، از کریچهظ( به منظور تن2
 های منشعب و مرتبط تنفسی دارند. جود در ابتدای لوله( ساختاری جهت بستن منافذ مو3
 کنند. های مواد غذایی را از طریق فاگوسیتوز دریافت میذره، های حفرۀ گوارشی آنهایاخته( 4

 حفرۀ گوارشیتنان سامانۀ دفعی دارای نفریدی دارند. پالناریا دارای خاکی و نرمهای حلقوی نظیر کرمپالناریا و بیشتر کرم  4پاسخ: گزینۀ

 کنند. خواری )فاگوسیتوز( دریافت میهای غذایی را با ذرههایی در این حفره ذرهاست. یاخته
 

 5سوالآزمون ماز  24مرحلۀ 
با هورمونی که  در مقایسههای ............... کنندۀ رشد گیاه که در تمایز کال و چیرگی راسی نقش دارد، بر روی جوانهنوعی تنظیم

  دارد.اثر متفاوتی شود، .......... میسبب .....

 های نگهبان روزنه کاهش طول یاخته -( راسی2         دار ساقه به سمت نوررشد جهت -( جانبی1
  رسیدگی بیشتر میوه -جانبی( 4      های گیاه    ها و برگشادابی میوه -( راسی3

  مفهومی( -متوسط -119) 2پاسخ: گزینه 

شود و ل )ایجاد ریشه( و همچنین چیرگی راسی نقش دارد. اکسین سبب رشد جوانۀ راسی و مهار رشد جوانۀ جانبی میاکسین در تمایز کا

 .  های نگهبان روزنه در زمان بسته شدن، کاهش طول دارندشود. یاختههای هوایی میها و بسته شدن روزنهاسید مانع رشد همه جوانهیکآبسیز

 ها: بررسی سایر گزینه
کند و در های جانبی را تحریک میشود. اکسینِ جوانۀ راسی، تولید اتیلن در جوانهاتیلن هورمونی است که سبب رسیدگی بیشتر میوه می( 4

 . شوندشود؛ بنابراین هم اکسین و هم اتیلن سبب مهار رشد جوانۀ جانبی میهای جانبی، رشد آنها متوقف مینتیجه با افزایش اتیلن در جوانه
  17های گیاهی در آزمون مرحلۀ ندی هورمونبجمع
 بندی هورمونی! جمع

                                                                                                                               هورمون های موثر در اندام زایی در فن کشت بافت: اکسین و سیتوکینین.

                                                                                                                                           های موثر در چیرگی راسی: اکسین، اتیلن و سیتوکینین. هورمون

   بسیزیک اسید.: اکسین + اتیلن و آی جانبیهورمون های جلوگیری کننده از رشد جوانه ها 

 

 1سوال آزمون ماز  15مرحلۀ 
شود. می های جانبی تحریککند، تولید نوعی هورمون در جوانهساقۀ یک گیاه در حضور نور همه جانبه رشد میهنگامی که 

 کدام عبارت، دربارۀ این هورمون صحیح است؟ 

 تواند سبب رشد بافت شود.ای می( بدون تحریک تقسیم یاخته1
 یابد.ایش رسیدِن میوه، میزان تولید آن در بافت میوه کاهش می( با افز2
 تواند سبب ایجاد ریشه در تودۀ کال شود.های رشد می( در عدم حضور دیگر هورمون3
 .کندکنندۀ دیواره در برگ را تحریک میهای تجزیهافزایش نسبت آن به اکسین، تولید آنزیم( 4

 مفهومی( -متوسط -119) 4پاسخ: گزینه 

های جانبی را تحریک کند، اکسین تولید شده در جوانۀ رأسی، تولید اتیلن در جوانههنگامی که ساقۀ یک گیاه در حضور نور همه جانبه رشد می

تولید  کنندۀ دیواره راهای تجزیهبرگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم است. هورمون اتیلنپس فعالً فهمیدیم که منظور، کند. می

 . کند که نتیجۀ آن جدا شدن برگ از شاخه استمی

در چیرگی رأسی وجود اکسین موجب  و فقط الزم بود بدونید که. های گیاهی که به راحتی قابل حل استاز بحث هورمون 99و حاال سوال کنکور 
 ندام هوایی شود.تواند با عث تأثیر در پیرشدن اشود و اتیلن هم نمیافزایش اتیلن در جوانۀ جانبی می
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 (99)کنکور سراسری  کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

یابد، ........... تولید و افزایش میهای جانبی جوانهدر عامل چیرگی رأسی کنندۀ رشدی که به واسطۀ در گیاهان، تنظیم» 
 « شود.

 های هوایی تواند باعث تأخیر در پیر شدن اندامنمی( 1
 های تمایزیافته تواند سبب ایجاد ساقه از یاختهمی( 2
 ها کنندۀ دیوارۀ یاختههای تجزیهتواند باعث تحریک تولید آنزیم( نمی3
 تواند در شرایط نامساعد سبب کاهش عمل تعرق و مانع رویش دانه ( می4

شود. تأخیر در پیر شدن های جانبی میدر جوانه اتیلن سی( سبب تولید و افزایش هورمونأهورمون اکسین )عامل چیرگی ر    2پاسخ: گزینۀ 

 های سیتوکینین است. های هوایی گیاه از نقشاندام
 

  2سوال آزمون ماز  25مرحلۀ 
، دارای چه مشخصۀ مشترکی هایی که در تنظیم و هدایت چرخۀ تخمدانی نقش اصلی را به عهده دارندهورمونطور طبیعی، به

 هستند؟

 کنند.زایی را کنترل میت اولیه و تخمک( تقسیم اووسی1
 کنند.( تغییرات دیواره و فعالیت ترشحی رحم در دورۀ جنسی را تنظیم می2
 .شودها توسط یک نوع هورمون آزادکنندۀ هیپوتاالموس تنظیم میمیزان ترشح آن( 3
 کنند.یک میهای فولیکولی، بلوغ فولیکول را تحرهایی در غشای یاخته( با اتصال به گیرنده4

 مفهومی( -سخت -114) 3پاسخ: گزینه 

طور که در شکل مقابل . همانشودتنطیم و هدایت می LHو  FSHهای هورمونچرخۀ تخمدانی با تأثیر 

   شود.هیپوتاالموس تنظیم می آزادکنندۀ یک هورمونها توسط کنید میزان ترشح این هورمونمشاهده می

:در ابتدای دورۀ جنسی، مقدار دو هورمون جنسی استروژن و به متن کتاب درسی هم دقت کنید

 ای )مفرد(کنندههورمون آزاددهد که پروژسترون در خون کم است. این کمبود به هیپوتاالموس پیامی می

 LHو  FSHهای کند تا ترشح هورمونترشح کند. هورمون آزادکننده بخش پیشین هیپوفیز را تحریک می

 را افزایش دهد. 

را کنترل  FSHو  LHهای ر جنس مرد و هم در جنس زن، یک هورمون آزادکننده، ترشح هورمونهم د

 کند.می

 
  2سوال آزمون ماز  13مرحلۀ 

 شود، ..................  های .................. در خون برابر میدر هر زمانی از چرخۀ تخمدانی که غلظت هورمون

1 )LH  وFSH- ها روبه افزایش است.حجم یکی از فولیکول 

 رو به کاهش است. FSHترشح هورمون  -( استروژن و پروژسترون2
 خوردگی و حفرات زیادی در دیوارۀ رحم وجود دارد.چین -( استروژن و پروژسترون3
4 )LH  وFSH- بازخورد مثبت بین هورمون استروژن و هیپوفیز پیشین وجود دارد. 
 
دوره، افزایش یکبارۀ  14کند )بازخورد منفی( اما حدود روز ممانعت می FSHو  LHچرخه، از آزاد شدن  ( افزایش اندک استروژن در ابتدای4

کنید، در زمان طور که مشاهده میشود )بازخورد مثبت(. هماناز هیپوفیز پیشین می FSHو  LHآن، محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی 

    برابر نیست. FSHو  LHبازخورد مثبت مقدار 
  36سوال آزمون ماز  2مرحلۀ 

طور طبیعی در یک چرخۀ جنسی .................. گذاری است. بهافزایش ترشح نوعی هورمون در بدن انسان، عامل اصلی تخمک
 گردد.همزمان با حداکثر غلظت این هورمون در خون و .................. همزمان با حداقل غلظت آن در خون مشاهده می

 هاشروع رشد فولیکول -ر ضخامت دیوارۀ داخلی رحم( حداکث1
 FSHافزایش ترشح  -( ورود اووسیت ثانویه به محوطۀ شکمی2
 ریزش دیوارۀ داخلی رحم -در خون FSH( حداقل میزان هورمون 3
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 حداقل ضخامت آندومتر -( کاهش اختالف غلظت استروژن و پروژسترون4
 مفهومی(   -سخت -117) 2پاسخ: گزینه  

در هفته چهارم )انتهای( دوره  LHکه کمترین غلظت شود در حالیحداقل ضخامت آندومتر در هفته اول دوره جنسی مشاهده می( 4 

            شود.جنسی مشاهده می

ون ، تحت تأثیر یک نوع هورمون آزادکننده و یک نوع هورمFSHو  LHبرای حل این سوال فقط به یک نکته نیاز داشتید: هر دو هورمون 
این یک و اگه مازی بودید  این نکته بارها در آزمون ماز تکرار شد. یعنی حل یکی از سواالت چالشی کنکور فقط با یک نکته! مهارکننده قرار دارند

 سوال تکراری واستون بوده! 

 (99)کنکور سراسری  یک دختر بالغ همواره درست است؟  LHو  FSHهای کدام مورد، در ارتباط با هورمون

 شوند. زایی میمراحل تخمک تکمیل( باعث 1
 گردند. ( با سازوکار بازخورد منفی کنترل می2
 یابند. ( با زیاد شدن ضخامت آندومتر، افزایش می3
 شوند.تحت تأثیر دو نوع هورمون مترشحه از مغز تنظیم می( 4

     4پاسخ: گزینۀ 

 مترشحه از هیپوفیز هستند )یعنی یک نوع آزادکننده + یک نوع مهارکننده( تحت تأثیر دو نوع هورمون  FSHو  LHهر دو نوع هورمون 

 
 44بندی سوال پروژۀ جمع 6مرحلۀ 

های ها .................. در غشای گویچهپدر و مادری داشته باشند که هر دوی آن توانندنمیهای خونی .................. دو فرد با گروه
 قرمز خود هستند.

1 )+AB  و-O -  دارای پروتئینD    2 )+O  و-AB - دارای دو نوع کربوهیدرات گروه خونی 
3 )-A  و-O -  فاقد کربوهیدراتB    4 )+A  و-B -  دارای کربوهیدراتA 
 مفهومی( -سخت -123) 2پاسخ: گزینه  

رات گروه خونی در غشای رای دو نوع کربوهیدتوانند دادارند. پس نمی Oها دگرۀ دارای والدینی است که هر دوی آن Oفردی با گروه خونی 

 باشه و این دقیقا نکته سوال کنکوره!( Oباشن، بچه نمیتونه  AB)یعنی اگه پدر و مادر . خود باشندهای قرمز گویچه

 ها: بررسی سایر گزینه
 Rhباشند. اگر آنها از نظر گروه خونی  D توانند دارای پروتئین( دو فردی با گروه خونی مثبت و منفی دارای والدینی هستند که هر دو می1

 توانند هم دارای فرزند با گروه خونی مثبت و هم منفی باشند. ناخالص باشند، می

به  Aباشد. مثالً والدین هر دو دارای گروه خونی  Bتوانند پدر و مادری داشته باشند که فاقد کربوهیدراتمی Oو  A( دو فرد با گروه خونی 3

 اشند. صورت ناخالص ب

 ABباشند مثاًل هر دو دارای گروه خونی  Aتوانند والدینی داشته باشند که هر دو دارای کربوهیدرات می Bو  A( دو فرد با گروه خونی 4

 باشند. 
 44بندی سوال پروژۀ جمع 6مرحلۀ 

رد با زنی که دارای عامل )هشت( است. قصد دا VIIIآالنین و فاقد عامل انعقادی کنندۀ فنیلمردی که دارای آنزیم تجزیه
نمود )ژنوتیپ(های زیر برای آالنین است، ازدواج کند. چند مورد از ژنکنندۀ فنیل)هشت( و فاقد آنزیم تجزیه VIIIانعقادی 

 ها قابل تصور است؟فرزندان آن

 آالنین استکنندۀ فنیل)هشت( و آنزیم تجزیه VIIIپسری که دارای عامل انعقادی  -الف
 اقل هر دو بیماری که دگره )الل( بیماری را فقط از مادر دریافت کرده استدختری ن -ب
 پسری ناقل یک بیماری که دگره )الل( بیماری را فقط از پدر دریافت کرده است -ج
 آالنین که در انعقاد خون مشکلی نداردکنندۀ فنیلدختری فاقد آنزیم تجزیه -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 مفهومی( -سخت -123) 2پاسخ: گزینه 

 فقط موارد الف و د درست است.
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داشته باشد و از نظر هموفیلی چون فاقد عامل  Aaیا  AAنمود تواند ژنآالنین، سالم است؛ بنابراین میکنندۀ فنیلمرد دارای آنزیم تجزیه

 hXHXیا  HXHXنمود تواند ژنت، می)هشت( اس VIIIاست. و زن چون دارای عامل انعقادی  YhXنمود )هشت( است دارای ژن VIIIانعقادی 

 است. aaنمود آالنین است از این نظر دارای ژنکنندۀ فنیلکتونوری چون فاقد آنزیم تجزیهداشته باشد و از نظر بیماری فنیل

 بررسی همۀ موارد: 
)هشت( وجود دارد در ضمن چون  VIII باشد، امکان تولد پسر دارای عامل انعقادی hXHXیا  HXHXنمودهایتواند دارای ژنالف( چون زن می

 آالنین هم احتمال تولد دارد. کنندۀ فنیلکتونوری، سالم است؛ بنابراین پسر دارای آنزیم تجزیهمرد از نظر فنیل

د دریافت باشد، دختر ناقل هموفیلی متولد می شود ولی دگرۀ بیماری را از پدر خو HXHXنمود است. اگر زن دارای ژن YhXنمود مرد کهب( ژن

 کرده است. 

تواند ناقل باشد که از پدر خود دگرۀ سالم را دریافت کتونوری هم زمانی میچنین از نظر فنیلتواند از نظر هموفیلی، ناقل باشد همج( پسر نمی

 کند. کند، چون این پسر از مادر خود همواره دگرۀ بیماری را دریافت می

تواند متولد شود. از نظر آالنین میکنندۀ فنیلباشد، دختر فاقد آنزیم تجزیه Aa نمودری دارای ژنکتونود( در صورتی که پدر از نظر فنیل

             باشد، امکان تولد دختر سالم وجود دارد. hXHXیا  HXHXنمود هموفیلی هم اگر مادر دارای ژن

نکته الزم برای حل سوال پایین: وقتی پدر و مادر همین!  ط کافیه سبک و یا نوع تیپ سوال رو بلد باشید! فقطبرای حل این سوال فق
AB  هستن بچه نمیتونهO ای که در آزمون ماز اومده!( و از طرفی وقتی پدر سالم هست دختر نمیتونه هموفیلی باشه )همون نکته

 کور .......سوالی ساده و روتین و همیشگی در کنای که در آزمون ماز اومده و داشته باشه! و بازم همون نکته

و پسری فاقد عامل انعقادی  Bآالنین با گروه خونی کنندۀ فنیلاند، دختری فاقد آنزیم تجزیهای که والدین هر دو سالمدر خانواده
متولد گردید. با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن  Aشمارۀ هشت با گروه خونی 

 (99ر سراسری )کنکو  است؟ 

 آالنین کنندۀ فنیلو دارای آنزیم تجزیه 8و فاقد عامل انعقادی شمارۀ  Oپسری با گروه خونی ( 1
 آالنین کنندۀ فنیلو فاقد آنزیم تجزیه 8، دارای عامل انعقادی شمارۀ ABپسری با گروه خونی ( 2
  8دارای عامل انعقادی شمارۀ آالنین و کنندۀ فنیلو فاقد آنزیم تجزیه O( دختری با گروه خونی 3
 آالنین کنندۀ فنیلو دارای آنزیم تجزیه 8و فاقد عامل انعقادی شمارۀ  AB( دختری با گروه خونی 4

دارند، پس گروه  Bو فرزند دیگری با گروه خونی  Aاز آنجا که گروه خونی والدین یکسان هست و یک فرزند با گروه خونی  2پاسخ: گزینۀ 

ست. با توجه به سالم بودن والدین از نظر هموفیلی و تولد پسری مبتال به هموفیلی، پس مادر ناقل هموفیلی است. از  ABد، خونی هر دو وال

 هستند.  کتونوریفنیلکتونوری دارند، پس هر دو ناقل طرفی چون یک فرزند مبتال فنیل

 XABFfhXو   XYABFf پس ژنوتیپ والدین اینگونه است: 

کتونوری از هر یک از تواند از نظر هموفیلی سالم باشد و با دریافت هر یک دگره بیماری فنیلسالم از مادر می Xر با دریافت در این خانواد پس

 ABرا دریافت کند و گروه خونی  Bو از والد دیگر الل  Aتواند از یکی از والدین الل کتونوری باشد. همچنین میتواند مبتال به فنیلوالدین، می

 امکانپذیره! 2باشد. پس گزینه  هداشت

 هستند( ABدر این خانواده وجود ندارد )چون والدین  Oامکان ایجاد گروه خونی 

 تواند مبتال به هموفیلی باشد.چون مادر یک الل هموفیلی دارد و پدر سالم است، پس دختر نمی

 
  26سوال آزمون ماز  12مرحلۀ 

 کدام عبارت، صحیح است؟

 .شودهمانند سیانید مانع از تولید آب در میتوکندری میمونواکسید ( کربن1
 شوند.های آزاد از طریق حمله به غشای یاختۀ کبدی سبب مرگ آن می( رادیکال2
 دهد.( نقص ژنی برخالف مصرف الکل تولید رادیکال آزاد در میتوکندری را افزایش می3
 های آزاد نقش دارند.رادیکالسازی دیسه برخالف کریچه در خنثی( ترکیبات رنگی در رنگ4
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 خط به خط( -آسان -125) 1پاسخ: گزینه 

. مونواکسید شودمی توقف زنجیرۀ انتقال الکترونها به اکسیژن را مهار و در نتیجه باعث واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون سیانید

ترکیب  هر دو؛ بنابراین شودها به اکسیژن میط به انتقال الکترونگذارد؛ این گاز سبب توقف واکنش مربوای اثر میکربن نیز بر تنفس یاخته

  شوند.می در فضای داخلی راکیزه های اکسید و در نتیجه مانع تولید آبمانع تولید یون
  34سوال آزمون ماز  12مرحلۀ 

 شود، درست است؟چند مورد، دربارۀ ترکیبات سیانیدداری که توسط گیاهان ساخته می

 شود.های گیاه میرگ یاختهسبب م -الف
 شود.ای در جانوران میسبب توقف تنفس یاخته -ب
 شود.های آزاد در یاختۀ جانوری میسبب افزایش رادیکال -ج
 در یاختۀ جانوری شود. ATPتواند سبب توقف تولید اکسایشی می -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

در نتیجه مانع شود؛ از بخش داخلی به فضای بین دو غشا می H+های یونی از ورود د( سیانید با توقف زنجیرۀ انتقال الکترون سبب جلوگیر

 شود.می ATPتولید اکسایشی 

 کلید حل این سوال در این است که شما نحوۀ عمل سیانید رو بدونید. همین ......... ! 

 (99راسری )کنکور س چند مورد در ارتباط با طریقۀ عمل سیانید بر یاختۀ جانوری صحیح است؟ 

 گذارد. تأثیر می NADHالف( ابتدا بر تجزیۀ 
 شود. ب( مانع تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه )میتوکندری( می

 کند. ساز موجود در غشای خارجی راکیزه )میتوکندری( را غیرفعال میATPج( آنزیم 
 آورد. میها به فضای داخلی راکیزه )میتوکندری( ممانعت به عمل د( از پمپ شدن پروتون

1)1                                           2)2                                  3)3                                         4)4     
 درست است.  « ب» فقط مورد   1پاسخ گزینۀ 

شود؛ بنابراین در بخش یجه باعث توقف زنجیرۀ انتقال الکترون میها به اکسیژن را مهار و در نتسیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون

 شوند.های آب تولید نمیداخلی راکیزه، مولکول

 بررسی سایر موارد:  

 کند.به اکسیژن را مهار می الف( سیانید ابتدا واکنش مربوط به انتقال الکترون

 ارجی!ساز در غشای داخلی راکیزه قرار داره؛ نه غشای خATPآنزیم ج( 

 شود؛ نه فضای درون میتوکندری!بین دو غشا پمپ می ه فضاید( پروتون ب
 

 23دوپینگ سوال  7آزمون جامع 

های خونی خود است. کدام مورد، دربارۀ این در غشای بیشترین یاخته Dدو نوع کربوهیدرات به همراه پروتئین فردی دارای 
        فرد قطعاً صحیح است؟

 مشابه هر دو والد خود است. Rh( از نظر گروه خونی 2   ار نوع کامه است.( قادر به تولید چه1
 نوع ژنوتیپ برای این فرد قابل تصور است. 4( حداکثر 4 تواند ژنوتیپی کامالً مشابه والدین خود داشته باشد.( می3

 مفهومی(  -آسان -123) 3پاسخ: گزینه 

های خونی( های قرمز )بیشترین یاختهدر سطح گویچه D( به همراه پروتئین Bو  Aت )کربوهیدرافردی که دارای دو نوع  

مثبت متولد شده باشد! از نظر گروه  ABتواند از والدینی با گروه خونی این فرد میمثبت دارد.  ABباشد، گروه خونی 

 باشد. DDیا  Ddتواند ژنوتیپ این فرد می Rhخونی 

 ها:بررسی سایر گزینه

 خواهد بود. BDو  ADدر نظر بگیریم، فقط قادر به تولید دو نوع کامه ) ABDD( در صورتی که ژنوتیپ فرد را 1

 ( باشد.ddو  DDتواند )باشد، ژنوتیپ والدین وی می Dd( در صورتی که فرد دارای ژنوتیپ 2

 B A 

A AB AA 
B BB AB 

 d D 

D Dd DD 
d dd Dd 
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 (.ABDDو  ABDdاست ) ( حداکثر دو نوع ژنوتیپ برای این فرد قابل تصور4

  42آزمون ماز سوال  25مرحلۀ 
 کدام گزینه، درست است؟

 )هشت( است. VIII( علت اختالل انعقادی در هر فرد مبتال به هموفیلی، فقدان عامل انعقادی 1
 های معیوب، قابل مهارشدن نیست.کتونوری به علت وجود ژن یا ژن( عوارض بیماری فنیل2
 شود.خونی در انسان، منجر به ساخت نوعی آنزیم می ( هر دگره )الل( گروه3
 .تنهایی صفت بارز را ایجاد کندتواند به( هر الل )دگره( بارز در انسان می4

 مفهومی( -متوسط -123) 4پاسخ: گزینه 

  ( نیز بروز یابد.Aaتواند به تنهایی )در فرد ناخالص ( است و یک الل بارز میn2انسان موجودی دیپلوئید )

 ها: ررسی سایر گزینهب
 . دارد Xتوانند به تنهایی سبب بروز صفت شوند؛ چون جنس مرد فقط یک کروموزوم های وابسته به جنس میدر جنس مرد، دگره

ک ( و یا ناخالص )یDنمود خالص )دوتا الل تونه ژنهاست. مثالً فردی با گروه خونی مثبت میکلید حل این سوال در دانستن روابط بین الل
یابند و با هم بروز می Bو  Aهر دو الل  AB( داشته باشه ......... یا مثالً مثل همون سوال اولی که گذاشتم در فرد دارای گروه خونی Dالل 

   ....... 

 (99)کنکور سراسری  کدام عبارت در ارتباط با انسان صحیح است؟ 

  ر دو دگره )الل( است.در همۀ افراد، بروز یک ویژگی خاص همواره ناشی از حضو( 1
 تواند همراه با هم ظاهر شود. تن )کروموزوم( غیرجنسی، میاثر دو دگره )الل( مربوط به دو فام( 2
 شوند. های قرمز تولید می( دو نوع کربوهیدرات، با حضور دو نوع دگره )الل( موجود در غشای گویچه3
  تم وابسته به حضور دو دگرۀ )الل( یکسان است.های قرمز به طور حبر غشای گویچه Dوجود پروتئین ( 4
 

  9سوال آزمون ماز  15مرحلۀ 
ای تشکیل شد. کدام عبارت، دربارۀ دستگاه گردش حفرهدر تاریخ تحول جانداران، نخستین بار در گروهی از جانوران قلب سه

 خون در این جانوران، درست است؟

 های قلب عبور کند.درون بطن تواند از( برخالف ماهی، خون تیره و روشن می1
 شود.ها تلمبه می( فقط در برخی انقباضات بطنی، خون به سمت پوست و شش2
 شود.ها به دهلیز چپ وارد می( همانند خزندگان، خون روشن پس از خروج از شش3
 دار به تمام بدن است.ها، انتقال یکبارۀ خون اکسیژن( مزیت دستگاه گردش خون آن4
 
 . شودهای بدن تلمبه مییستان در هر انقباض بطن خون هم به سمت سطوح تنفسی )پوست و شش( و هم به سمت سایر بخش( در دوز2
 

  11سوال بندی ماز پروژۀ جمع 8آزمون 
 است؟ نادرسترا دارند، کدام ویژگی  دارانهای تنفس مهرهترین ساختار در اندامسادهدر ارتباط با گروهی از جانوران که 

 .داران داردها ساختار مشابه، ولی عملکردی متفاوت در مقایسه با سایر مهرهکلیۀ آن( 1
 .کندصورت یک تلمبه با فشار کمتر و تلمبۀ دیگری با فشار بیشتر فعالیت میقلب به( 2
 .شودهمزمان وارد آب می( گامت)در هر جنس به منظور تولیدمثل، تعداد زیادی کامه ( 3
 .دهدعصبی در سطح پشتی بدن، برجسته شده و مغز را تشکیل میبخش جلویی طناب ( 4
 
  دهد.داران طناب عصبی پشتی دارند و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می( مهره4

 34سوال آزمون ماز  18مرحلۀ 
 ت؟، صحیح اسکندهای سازندۀ گامت خارج میدربارۀ سرخرگی که خون را از بطن قورباغهکدام عبارت، 
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 کند.( خون درون قلب را فقط به سطوح تنفسی منتقل می1
 شود.( در مجاور قلب به دو سرخرگ دیگر منشعب می2
 .کند( فقط خون روشن را از درون قلب خارج می3
 کند.ها منتقل می( خون تیره را فقط به شش4

 مفهومی( -سخت -104) 2پاسخ: گزینه 

کنید، سرخرگ خارج شده از طور که در شکل مقابل مشاهده میهماند. تواند گامت تولید کنقورباغۀ بالغ می

های سطوح ها خون را به سمت مویرگشود. یکی از سرخرگمی ۀ بالغ در مجاورت قلب منشعبقورباغ بطن

 . بردها میهای اندامتنفسی )شش و پوست( و شاخۀ دیگر خون را به سمت مویرگ

ها و پاسخ چیزی رو به به دانش آموز بدین که عین همین رو توی کنکور ازش بپرسن! سوال و در گرینهوقتی میگیم مطابقت یعنی که هم در 
دقیقاً گفتیم که در دوزیستان رگ خروجی از قلب مشنعب میشه  18مرحلۀ  34مثالً توی سوال  خودتون سواالت باال رو ببینید و قضاوت کنید!

 و هر دو نوع خون رو داره ........ 

شود که هر دو نوع خون موجود در قلب آنها همراه با هم وارد رگی میدارای صادق است که مورد، دربارۀ جانوران مهرهکدام 
 (99)کنکور سراسری  گردد؟ میابتدا به دو شاخه تقسیم 

 ترین شکل کلیه را دارند. ( همانند پرندگان، پیچیده1
 را دارند. ترین طناب عصبی شکمی ( برخالف خزندگان، ابتدایی2
 پردازند. ترین اندام تنفسی هم به تبادالت گازی می( برخالف خزندگان، به کمک ساده3
 کنند. داران، انرژی بیشتری را به هنگام حرکت مصرف می( همانند پرندگان، نسبت به سایر مهره4

شود. در دوزیستان بیشتر تبادالت ه دو شاخه تقسیم میشود که ابتدا بدر دوزیستان بالغ، خون خروجی از قلب وارد رگی می  3پاسخ: گزینۀ 

 داران است.های تنفسی مهرهترین ساختار در اندامگازی از طریق پوست است. پوست دوزیستان ساده
 
 

 39سوال بندی پروژۀ جمع 4آزمون 
 درست است؟ ای دانه در هر گیاه نهاندانۀ دیپلوئیددربارۀ بخش ذخیرهچند مورد، 

 ود )ژنوتیپ( متفاوتی با رویان دانه دارد.نمژن -الف

 .آیدوجود مییافته، بهای لقاحاز تقسیمات یاخته -ب
 .کنندهایی است که پس از رویش دانه فتوسنتز میحاوی یاخته -ج
 ای گیاه جدید را دارند.هایی است که همۀ ژنگان )ژنوم( هستهحاوی هسته -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 مفهومی( -سخت -118) 2پاسخ: گزینه 

 فقط مورد ب و د درست است.

 . کنندای دانه عمل میبه عنوان بخش ذخیرهها لپهلپه مثل ذرت، آندوسپرم و در نهاندانه دولپه مثل لوبیا، دانه تکدر نهان

 بررسی همۀ موارد: 
لپه از تقسیمات میتوزی یاختۀ کوچک حاصل از  ای( وب( آندوسپرم از تقسیمات میتوزی تخم ضمیمه )حاصل لقاح اسپرم و یاختۀ دوهسته

 . شودزا( ایجاد میمیتوز تخم اصلی )حاصل لقاح اسپرم و تخم

کنند؛ در حالی آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز میها از خاک بیرون میاز گونه بسیاریگویند، زیرا در های رویانی نیز میها برگج( به لپه

 که آندوسپرم این گونه نیست!
 45سوال بندی پروژۀ جمع 4زمون آ 

شوند، چه هایی که در دو انتهای رویان تشکیل میترین بخش رویان برخالف بخشطور طبیعی در دانۀ ذرت، مشخصبه
 ای دارد؟مشخصه

 شود.ترِ حاصل از تقسیم تخم اصلی ایجاد می( از تکثیر یاختۀ کوچک1

 دانه داشته باشد. نمود )ژنوتیپی( متفاوت با پوستۀتواند ژن( می2
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 دهندۀ دانه قرار دارد.( در تماس با بزرگترین بخِش تشکیل3
 ( به بافت رویانی تعلق دارد.4

 مفهومی( -سخت -118) 3پاسخ: گزینه 

طور که در شوند. هماننیز در دو انتهای رویان تشکیل می . ساقه و ریشۀ رویانیترین بخش رویان است، مشخصلپه

ترین آندوسپرم که بزرگکنید، در دانۀ ذرت، لپه برخالف ساقه و ریشۀ رویانی در تماس با می شکل مقابل مشاهده

 . است، قرار دارد بخش دانه

 ها: بررسی سایر گزینه
لپه و ساقه و ریشۀ رویانی همگی از از تکثیر یاختۀ کنید، طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

 . شودی ایجاد میترِ حاصل از تقسیم تخم اصلکوچک

 ها   بزرگترین بخش در دانۀ رسیده لوبیا: لپه

 بزرگترین بخش در دانۀ ذرت: آندوسپرم

ترین ترین بخش رویان در هر دانه رو با بزرگبود که بزرگحواست میواسه حل این سوال فقط باید 
اگه نکات باال رو هم  ، فقط همین ..........تخم ایجاد میشه! ترِ حاصل از تقسیم نامساویو لپه از رشد یاختۀ کوچک بخش دانه اشتباه نگیری
 ن مختلف سوال شده وی آزمونای ماز این نکته به عناویبخونی دقیقاً چندین بار ت

 (99)کنکور سراسری  هر دانه صحیح است؟ ترین بخش رویان بزرگدانگان کدام عبارت، دربارۀ در نهان

 شود. میای دانه محسوب ( تنها بخش ذخیره1
 شود. ایجاد می تقسیم نامساوی یاختۀ تخم( به دنبال 2
 تواند مواد آلی را از مواد معدنی بسازد. ( به طور موقت می3
 گردد. ( نخستین بخشی است که هنگام رویش دانه خارج می4

های رویان به دنبال تقسیم نامساوی یاختۀ بخشدانگان، لپه است. لپه همانند سایر ترین بخش رویان هر دانه در نهانبزرگ   2پاسخ: گزینۀ 

 شود. تخم ایجاد می
 

 6سوال آزمون ماز  14مرحلۀ 
 کدام گزینه، دربارۀ بکرزایی در جانوران درست است؟

 کنند.( جانوران دارای بکرزایی همواره به تنهایی تولیدمثل می1
 های حاصل از بکرزایی در زنبور عسل، نر هستند.( بعضی زاده2
 مار حاصل از بکرزایی صفاتی کامالً مشابه والد خود دارد. (3
 نمود )ژنوتیپ( خالص دارد.( هر ماِر حاصل از بکرزایی، ژن4

 ترکیبی( -آسان -117) 4پاسخ: گزینه 

 . شوددیده می مارها بعضیزنبور عسل و جانوران مانند  بعضیاست که در  تولیدمثل جنسیبکرزایی نوعی 

 ا: بررسی سایر گزینه ه

  کند.به تنهایی تولیدمثل می گاهی اوقات( در این جانوران فرد ماده 1

 دربارۀ زنبور عسل: 

های مالپیگی، ، تنفس نایدیسی، لولهاسکلت خارجینوعی حشره است و تمام ویژگی حشرات را دارد؛ مثل لولۀ گوارش، گردش خون باز،  -1

 .طناب عصبی شکمی، چشم مرکب، دفاع غیراختصاصی و ...

 . کنندزنبورها از فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می -2
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 44سوال آزمون ماز  3مرحلۀ 

 کند، ................. در هر جانوری که از ................ برای دفع مواد استفاده می

 گیرد.ی صورت میهای نر و ماده در خارج از دستگاه تولیدمثللقاح گامت -( غدد شاخکی1
 گیرد.ترین سامانۀ گردش خون بسته صورت میاز طریق ساده هاتغذیۀ یاخته -( سامانۀ متانفریدی2
 شود.های عصبی ایجاد میپارچه شدن اطالعات در یاختهتصویری موزائیکی پس از یک -های مالپیگی( لوله3
 کنند. های نفریدی وارد میا به انتهای باز لولهای مایعات اضافی رهای شعلهیاخته -( سامانۀ پروتونفریدی4

 ترکیبی( -متوسط -جانوری) 3پاسخ: گزینه 

شوند. حشرات، چشم مرکب دارند. چشم مرکب از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است. هر واحد های مالپیگی در حشرات دیده میلوله

کنند. رد. هر یک از این واحدها تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد میبینایی، یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی گیرندۀ نوری دا

  کند.پارچه و تصویری موزائیکی ایجاد میدستگاه عصبی جانور، این اطالعات را یک
 

 24دوپینگ سوال  8آزمون جامع 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 «گیرد.های پوششی .................. و در پی .................. صورت می............. به طور مستقیم توسط یاخته.....در سامانۀ دفعی حشرات، »

 هاانتشار آب به درون این لوله -های مالپیگیلوله -( ترشح اوریک اسید1

 هااسید به درون این لولهترشح اوریک -های مالپیگیلوله -های کلر( ترشح یون2

 یافته در ابتدای این بخشجذب مواد گوارش -رودهراست -های پتاسیمبازجذب یون( 3

 هاترشح مواد دفعی با انتقال فعال به درون این لوله -های مالپیگیلوله -های کلر( بازجذب یون4

 1پاسخ: گزینه 

، و در پی آن آب ترشحهای مالپیگی کلر از طریق همولنف به لوله های پتاسیم ویونهای مالپیگی دارند. حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله

  شود.ها ترشح میاسید به لولهاوریک سپسشود. ها میوارد این لولهاسمز از طریق 

ه دادید که منظور طراح، زنبور عسل )نوعی حشره( است و در ادامه سوال بسوال به سبک تعبیریابی طرح شده و شما اول باید تشخیص می
 کنم اول نکات هایالت شده رو بخونی و بعد سوال رو حل کنی من توصیه می شد.راحتی حل می

 (99)کنکور سراسری  چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

از هر یک از واحدهای بینایی است و ه کردن اطالعات دریافتی مسئول یکپارچمهره که دستگاه عصبی، در جاندارانی بی» 
 « کند، .................... میگاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل ماده،  فرد

  شود.ها به روش فعال به سامانۀ دفعی هر فرد وارد میاسید و بعضی از یونالف( آب، اوریک
  شود.هر دو نوع غدد جنسی نر و ماده، در محوطۀ شکم هر فرد یافت میب( 

 کند. گاه عضالت عمل مین تکیهج( پوشش سخت و ضخیم روی بدن، به عنوا
 تواند بر عملکرد و پاسخ رفتاری فرد دیگر تأثیرگذار باشد. د( نوعی ترکیب شیمیایی مترشحه از یک فرد می

1)1                                2)2                                    3)3                                      4)4       
 درست است. « د » و « ج»موارد    2خ: گزینۀ پاس

کند. این آنها اطالعات دریافتی از هر یک از واحدهای بینایی را یکپارچه می دستگاه عصبی مرکزیحشرات دارای چشم مرکب هستند و 

های عسل از فرومون کنند. مثاًل زنبورگونه ارتباط برقرار توانند با ترشح فرومون با سایر افراد همجانوران دارای اسکلت خارجی هستند. و می

 کنند. برای هشدار خطر حضور شکارچی استفاده می
 

  47و  42پروژ سوال  1آزمون مرحلۀ 
 شود؟طور حتم کدام مورد مشاهده می، بهرسددر بخشی از لولۀ گوارش انسان، که مراحل پایانی گوارش کیموس به انجام می

 کند.ایی از عبور ذرات درشت جلوگیری می( انقباض بنداره )اسفنکتر( انته1
 ها دخالت دارند.( بیش از یک نوع پروتئاز در گوارش اولیۀ پروتئین2



بــرای ثبــت نــام در آزمــون 
ــر را  ــد زی ــاز ک ــن م هــای آنالی
ــه  ــا روی صفح ــد ی ــکن کنی اس

ــد ــک کنی کلی

در صورتی که برای ثبت نام محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید، 
عدد 400 را به سامانه 20008585 ارسال کنید.

https://biomaze.ir/store
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 گستراند.( حرکات لولۀ گوارش، کیموس را در سطح مخاط می3
 شوند.های لیپاز پس از ورود به لولۀ گوارش فعال می( آنزیم4

 مفهومی( -متوسط -102) 3پاسخ: گزینه 

 . شود تا مراحل پایانی گوارش در آن و به ویژه در ابتدای آن، که دوازدهه نام دارد، انجام شوده تدریج وارد رودۀ باریک میکیموس ب

 

، دارای چه مشخصۀ مشترکی هایی که در معدۀ انسان در ایجاد الیۀ حفاظتی برای محافظت از مخاط نقش دارندهمۀ یاخته
 هستند؟

   اند.قرار گرفته ( در نیمۀ فوقانی غدد معده1
  کنند.ریز خود را فقط به مجرای غده وارد می( ترشحات برون2
 دهند.معده را تغییر می pH( با ترشح نوعی یون، 3
 کنند.( ژن سازندۀ موسین را توسط یک نوع آنزیم رونویسی می4

 ترکیبی( -سخت -102) 4پاسخ: گزینه 

های معده، به این آورند. مجاری غدههای معده را به وجود میو حفره اندیرین فرو رفتهبافت پیوندی زهای پوششی مخاط معده در یاخته

کنند که بسیار ماده مخاطی زیادی ترشح می های آن،های غدهاز یاخته برخیهای پوششی سطحی مخاط معده و یاختهها راه دارد. حفره

های سازندۀ موسین توسط ها ژن یا ژنپوشاند. در هر دوی این یاختهمی، مخاط معده را ای چسبناکیالیۀ ژلهچسبنده است و به شکل 

 . شودرونویسی می 2رنابسپاراز

در شروع جمله توجه « قبل»کردید که طراح منظورش معده است نه رودۀ باریک! در واقع اگه به اون کلمۀ واسه حل این سوال باید توجه می
های ماز نگاه کنی، هم صورت سوال و گزینۀ صحیح سوال کنکور رو ه دو سوال باالیی از آزمونافتادی توی دام طراح! اگه بکردی، مینمی

 آوردیم! به این میگن شناخت طرز فکر طراح کنکور ........!!    

 

 (99)کنکور سراسری  کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می

 « ، ............. شودانسان که مراحلِ پایانی گوارش مواد غذایی در آن آغاز می بخشی از لولۀ گوارشاز ورود کیموس به قبل » 
 گردند. ها به مونوساکاریدها تبدیل می( کربوهیدرات1
 گردند. ها به آمینواسیدها تجزیه می( تحت تأثیر پروتئازها، پروتئین2
 د. یابنترین لیپیدهای رژیم غذایی، به طور کامل گوارش می( فراوان3
 کنند. های غدد، مادۀ مخاطی زیادی ترشح میهای پوششی سطحی و بعضی یاخته( یاخته4
های پوششی شود. قبل از رودۀ باریک معده قرار دارد که در آن یاختهمراحل پایانی گوارش مواد غذایی در رودۀ باریک آغاز می   4گزینۀ 

 کنند. ۀ مادۀ مخاطی(، مادۀ مخاطی زیادی ترشح میکنندهای ترشحهای غدد )یاختهسطحی و بعضی از یاخته
 

  13سوال بندی ۀ جمعپروژ  5مرحلۀ 
 کدام عبارت، دربارۀ ساختار آبشش در ماهیان ساکن آب شیرین، درست است؟

 های آبششی به سمت خارهای آبششی است.( جهت جریان آب از رشته1
 دهند.رکت میهای هر کمان آبششی خون را در جهات متفاوتی ح( سرخرگ2
 هایی است که به دو نوع رگ خونی متصل هستند.( هر رشتۀ آبششی حاوی مویرگ3
 .های آبششی از سمت مویرگ حاوی خون تیره به سمت مویرگ حاوی خون روشن استجهت جریان آب بین تیغه( 4

 مفهومی( -سخت -103) 2پاسخ: گزینه 

های آبششی از سمت ان آب بین تیغهکنید، جهت جریطور که در شکل مشاهده می( همان4

  مویرگ حاوی خون روشن به سمت مویرگ حاوی خون تیره است.
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  33سوال  5آزمون مرحلۀ 
 کدام گزینه، در مورد کمان آبششی در ماهی، درست است؟ 

 شود.( خون از یک انتها به کمان آبششی وارد و از انتهای دیگر کمان از آن خارج می1
 .های آبششی به سمت عروق حاوی خون تیره استآب در بین تیغه ( جهت جریان2
 ( شبکۀ مویرگی موجود در تیغۀ خارهای آبششی، محل اصلی تبادل گازهاست.3
 های خروجی از هر کمان آبششی، حاوی خون روشن هستند.( سرخرگ4

 مفهومی( -سخت -103) 2پاسخ: گزینه 

ها و عبور در هر تیغۀ آبششی یک شبکۀ مویرگی وجود دارد. جهت حرکت خون در این مویرگکنید، طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

  باشد.های آبششی، برخالف یکدیگر است و جهت جریان آب به سمت سرخرگ ورودی که حاوی خون تیره است، میآب در طرفین تیغه

 ها: بررسی سایر گزینه
 های آبششی قرار دارد نه خارهای آبششی!های درون رشتهشبکه مویرگی در تیغه کنید،طور که در شکل مقابل مشاهده می( همان3

 کند.خارهای آبششی از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیری می   

 های ماز بوده باشی و این سوال رو درست نزده باشی ........ ! به نظرم خیلی سخت که توی آزمون

 (99)کنکور سراسری  یک ماهی استخوانی صحیح است؟ های آبششی تیغهکدام مورد، در ارتباط با 

 دهند. ( آب را از درون خود عبور می2                    ( محل انجام تبادالت گازی هستند.               1
 ( بر روی خارهای آبششی قرار دارند. 4شوند.           های آبششی می( مانع خروج مواد غذایی از شکاف3
ماهیان بالغ و نوزاد دوزیستان آبشش دارند. تبادل گاز از طریق سطوح آبشش بسیار کارآمد است. تبادل گازهای تنفسی درون     1گزینۀ 

های آبششی در کند. تیغهها عبور میهای آبششی در جهت عکس حرکت خون درون تیغهگیرد. آب از بین تیغههای آبششی انجام میتیغه

 کنند. قرار داشته و این خارهای آبششی هستند که از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیری میهای آبششی رشته
 

 20سوال آزمون ماز  9مرحلۀ 
 بیان شده است؟ نادرستیهای حیات به کدام مورد، دربارۀ ویژگی

 دهند.ها پاسخ میهایی از محیط را دریافت و به آن( همۀ جانداران محرک1
 پردازند.اسید در یاخته، به رشد و نمو میران با استفاده از دو نوع نوکلئیک( همۀ جاندا2
 آورند.وجود میسازگان، موجوداتی کم و بیش شبیه به خود را به( همۀ جاندارانِ متعلق به یک بوم3
 کنند. یفسفات را هیدرولیز مهای آدنوزین تریهای زیستی خود، مولکول( همۀ جانداران برای انجام فعالیت4

 ترکیبی( -سخت -101) 3پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 شود. دهند؛ مثالً ساقه گیاهان به سمت نور خم میهای محیطی پاسخ می( همۀ جانداران به محرک1

  گیردریز و یا هر دوی آنها صورت میهای محیطی توسط دستگاه عصبی یا درونپاسخ به محرکجانوران در       . 

 دهد. به هر محرک محیطی پاسخ نمیلزوماً جاندار  هر 

ریز انجام فقط در جانوران با دستگاه عصبی و درونهای محیطی این سوال به ظاهر سخت فقط با همین یک نکتۀ ساده حل میشه: پاسخ به محرک
  20سوال  9ه آزمون مرحلۀ های ماز این رو بارها سوال کردیم به عنوان نمونکه ما توی آزمون میشه نه همۀ جانداران
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 (99)کنکور سراسری  چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

 ................« ، به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا ایهر جاندار پریاختهدر » 
 الف( اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود. 

 سیناپسی تغییر نماید. غشای یاختۀ پس ب( نفوذپذیری
 های اختصاصی خود متصل گردند. های شیمیایی به گیرندهج( مولکول

 د( محتویات ریزکیسه )وزیکول(های ترشحی در فضای سیناپسی تخلیه شوند. 
1)1                                       2)2                                      3)3                                         4)4   
 درست است. « ج»فقط مورد    1گزینۀ 

های ماز گفتیم، باید به کلمات کلیدی صورت سوال دقت کنید. در این سوال گفته شده نطور که بارها درباره شیوه حل تست در آزموهمان

ها درست باشد. به منظور تواند دربارۀ همۀ آنها و ....( و فقط مورد ج میچیعنی شامل گیاهان، قار« هر جاندار پریاخته»کدام عبارت دربارۀ 

 های اختصاصی خود متصل شود.انتقال پیام در گیاهان همانند جانوران، باید نوعی مولکول شیمیایی )پیک شیمیایی( به گیرنده
 

  34سوال آزمون ماز  16مرحلۀ 
در دو  AaBbccو  aabbccنمود)ژنوتیپ(های تیپ(های یکسان، دو گیاه با ژننمود )فنوبه دنبال آمیزش دو گیاه ذرت با رخ

نمود )ژنوتیپ( .................. هایی با ژناند. دو گیاه اولیه از نظر رنگ دانه به ذرتهای حاصل قرار گرفتهآستانۀ طیف رنگِ دانه
 شباهت بیشتری دارند.

1 )aabbCc 2 )AaBBcc 3 )aabbcc 4 )AaBbcc 
 مفهومی( -سخت -123) 1سخ: گزینه پا

که در دو آستانۀ طیف دو گیاه با با توجه به این 

-قرار دارند می AaBbccو  aabbccنمود)ژنوتیپ(های ژن

جدول  که درتوان گفت در این طیف سه حالت وجود دارد 

 کنید. مقابل مشاهده می

نمود خود یا های ایجاد شده در ژنچون در این حالت ذرت اندنمود خود دارای یک الل بارز بودهدو گیاه اولیه هر کدام در ژنبنابراین 

ه اولیه از نظر رنگ دانه به ذرتی با فاقد الل بارز یا دارای یک الل بارز و یا حداکثر دو الل بارز دارند همانند فرض سوال. در نتیجه دو گیا

 شباهت بیشتری دارد.   aabbCcنمودی که دارای یک الل بارز است، مثل ذرتی با ژنوتیپ ژن

های همیشگی طراحان کنکور میشه ! سوال به سادگی قابل دوبارۀ سوال ژنتیک از صفت رنگ نوعی ذرت. این بحث به نظرم یکی از سوژه
های بارز آن کمتر باشد، های بارز بیشتر باشد، رنگ آن به سمت قرمز و هر چه تعداد دگرههر چه تعداد دگرهکه نید حل هست و فقط کافیه بدو

تر از این سوال کنکور های ماز بارها از این نکته سوال طرح و به مراتب سواالتی سخت. توی آزمونرنگ آن به سمت سفید متمایل است
های ماز رو حتماً سواالت آزمون سوال کنکور(4که خیالتون از بابت ژنتیک راحت باشه )کنم واسه اینیطراحی شده است که بهتون توصیه م

  بررسی کنید. 

نمود )ژنوتیپ( نمود )فنوتیپ( به ذرتی با ژنبا توجه به صفت چندجایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام مورد از نظر رخ
aaBBCC  (99سری )کنکور سرا شباهت کمتری دارد؟ 

1 )AAbbCc               2 )AABBCC                 3 )aaBbCc             4 )Aabbcc  

AaBbcc Aabbcc - aaBbcc aabbcc  نمود ژن 

 تعداد الل بارز صفر      یک             دو       
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های بارز آن بستگی دارد. هر چه تعداد رنگ دانۀ این نوع ذرت به تعداد دگره  4گزینۀ 

های بارز آن کمتر های بارز بیشتر باشد، رنگ آن به سمت قرمز و هر چه تعداد دگرهدگره

طور که در شکل مقابل مشاهده د، رنگ آن به سمت سفید متمایل است. همانباش

ها به نمود خود دارای یک الل بارز است نسبت به سایر گزینهکنید، ذرتی که در ژنمی

 الل بارز  است، شباهت کمتری دارد.  4نمود خود دارای ذرتی که در ژن
 

 44بندی سوال پروژۀ جمع 7آزمون مرحلۀ 
 رو کدام گزینه درست است؟به تصویر روبه با توجه

 شود.کننده از جنین ایجاد میهای محافظت، پردهDهای بخش ( از تقسیم یاخته1
 دهد.به همراه بخشی از دیوارۀ رحم، جفت را تشکیل می C( بخش 2
 های الیۀ بیرونی بالستوسیست منشأ گرفته است.از یاخته A( بخش 3
 کند.ۀ جنین بند ناف را احاطه میشامبرخالف درون B( بخش 4

 مفهومی( -سخت -117) 3پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
های تودۀ درونی یاخته، از اندهای مختلفها و اندامها که هر کدام منشأ بافتاین الیههستند. های زایندۀ جنین الیه، Dهای بخش ( یاخته1

شوند کننده( متمایز میهای محافظتهای جنینی و خارج جنینی )جفت و پردهبه همۀ انواع یاخته الوهای بنیادی مورشوند. یاختهایجاد می

 . شوندمتمایز می جنینهای بدن ای درونی به انواع یاختههای بنیادی تودۀ یاختهکه یاختهدر حالی

 . دهدت را تشکیل میاست. در حالی که کوریون به همراه بخشی از دیوارۀ رحم، جف آمنیون، پردۀ C( بخش2
 5سوال  14آزمون مرحلۀ 

 شود؟کدام مورد، در طی فرایند جایگزینی بالستوسیست در جدار رحم مشاهده می

 آورند.دست میشدۀ رحم بههای هضمهای جنین مواد مغذی را از بافت( یاخته1
 شوند.هایی که در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارند، تولید می( پرده2
 شود.یۀ زایندۀ جنینی در مرکز بالستوسیست تشکیل می( سه ال3
 شود.از بافت جنینی آغاز می HCGترشح هورمون ( 4

 مفهومی( -متوسط -117) 1پاسخ: گزینه 

 شود. ترشح می کوریوناز  HCGها است. هورمون شود. کوریون یکی از این پردههای اطراف جنین ایجاد می( بعد از جایگزینی، پرده4

 های اطراف آن، جفت و بند ناف دقت کنید!شود؛ نه از بافت جنین! به تفاوت بین بافت جنین، پردهاز کوریون ترشح می HCGن هورمو

برگزار شد، ما دقیاً  99مرداد  19های مختلف شکل رو بلد باشید. توی شکل آزمون که در گذاری بخشواسه حل این سوال شما حتما باید نام
یعنی اگه توی شکل آزمون شرکت کرده بودی و این سوال رو تر از کنکور سراسری! رده بودیم اما خیلی استانداردهمین شکل رو سوال ک

های در واقع توی کنکور یکی از الیه ( به راحتی آب خوردن این سوال چالشی کنکور رو درست میزدی !1کردی )خصوصاً گزینه بررسی می
 گذاری کردیم. وی ماز هر سه الیه رو شمارهگذاری کرده ولی ما تزاینده رو شماره

 (99)کنکور سراسری  است؟  نادرستبه توجه به شکل زیر، کدام عبارت 

 ، در آینده نقشی در تغذیۀ جنین دارد. 4همانند بخش  2( بخش 1
 شود. گذاری فرد باردار می، در آینده مانع تخمک3برخالف بخش  1( بخش 2
 سازد. های مختلف جنین را میر آینده همۀ بافت، د4برخالف بخش  3( بخش 3
 شود. ، در آینده بر قطر هر دو نوع رگ خونی آن افزوده می1همانند بخش  4( بخش 4
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    3گزینۀ 

 19بندی زیست که در تاریخ پروژه جمع 7آزمون ماز )آزمون مرحله این شکل همون شکلیه که در شکل

 مرداد برگزار شد!( هم اومده بود! 

های زاینده جنین اشاره کرده، در حالی که هر سه الیه جنین در تشکیل همۀ فقط به یکی از الیه 3خش ب

 های جنین نقش دارند. بافت
 
 
 
 
 
 

  13سوال آزمون ماز  2مرحلۀ 
 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می

 ..................«..... قرار گیرد، هنگامی که باکتری اشرشیاکالی در محیط کشت حاوی .............»
 شود.انداز جدا مییافته و از راهمهارکننده تغییر شکل -( الکتوز1
 شود.کننده ابتدا به ِرنابسپاراز و سپس به دِنا متصل میفعال -( مالتوز2
 .شودانداز متصل میمالتوز به جایگاه اتصال خود در توالیِ دِنای مجاورِ راه -( مالتوز3
 .تواند با عبور از جایگاهِ اتصال مهارکننده، سه نوع ژن را رونویسی نمایدرِنابسپاراز می -( الکتوز4

        مفهومی(                                                                                                                       -سخت -122) 4پاسخ: گزینه 

شود و با اتصال به مهارکننده شکل آن را تغییر قرار گرفتن باکتری در محیط کشت حاوی الکتوز، الکتوز موجود در محیط وارد باکتری میبا 

شود. با برداشته شدن مانع سر راه، کند و نیز مانع از اتصال آن به اپراتور میجدا می اپراتوردهد. تغییر شکل مهارکننده آن را از می

 .      تواند با عبور از اپراتور، رونویسی سه نوع ژن مربوط به تجزیۀ الکتوز را انجام دهدراز میرنابسپا

 ها:    بررسی سایر گزینه
                                  انداز!                                                                              شود نه به راهمتصل می اپراتور( پروتئین مهارکننده به 1
کننده به جایگاه خود در دنا متصل شده و پس از اتصال، ( در حضور مالتوز در محیط کشت باکتری اشرشیاکالی، پروتئین فعال2

                                                                                                                               انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند.کند تا به راهبه رنابسپاراز کمک می
   شود.متصل می کنندهپروتئین فعال( مالتوز به 3
 

  21سوال آزمون ماز  6مرحلۀ 
ر سیتوپالسم این پس از حذف گلوکز و افزودن قند مالتوز به محیط کشت باکتری اشرشیاکالی، کدام مورد پس از سایرین د

 دهد؟جاندار روی می

    شود.کننده متصل می( قند مالتوز به فعال1
 شوند.کننده متصل می( انواعی پروتئین به جایگاه اتصال فعال2
 شود.کننده متصل میها و جایگاه اتصال فعال( رِنابسپاراز به توالی قرارگرفته بین ژن3
 گیرد. ( قرار میmRNAازهای باکتری، رونوشت سه ژن درون یک رِنای پیک )( با فعالیت یکی از انواع رِنابسپار4

 مفهومی( -سخت -122) 3پاسخ: گزینه 

های مربوط به تجزیۀ مالتوز در باکتری اشرشیاکالی: ترتیب مراحل زمانی در تنظیم مثبت رونویسی ژن 

 )کننده به جایگاه خود اتصال پروتئین فعال ←کننده ز به پروتئین فعالاتصال مالتو ←ورود مالتوز به باکتری )عبور مالتوز از غشای باکتری

 ها: انجام رونویسی توسط رنابسپاراز.   بررسی سایر گزینه ←انداز اتصال رنابسپاراز به راه ←در دنا 

 شود.کننده متصل می( ابتدا مالتوز به سیتوپالسم باکتری واردشده و به فعال1

ها جایگاه شوند. به این توالیهای خاصی از دنا متصل میکننده وجود دارند که به توالیاز پروتئین به نام فعال انواعی ( در حضور قند مالتوز،2

  طبق نکتۀ باال، این گزینۀ سومین اتفاق است.گویند. کننده میاتصال فعال
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 (99)کنکور سراسری  ناسب است؟ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، م E.coliبا توجه به اپران لک در باکتری 

 « شود، ..................... ترکیبی که به عنوان ................... شناخته می» 
 بیش از نوعی قند تمایل دارد.  DNAبه توالی خاصی از  –( مهارکننده 1
 انداز است. هایی برای شناسایی راهنیازمند پروتئین –( آنزیم ویژۀ رونویسی 2
 یابد. پس از اتصال به نوعی قند به جایگاه ویژۀ خود اتصال می –کننده ( فعال3
 آید. ساکارید به حساب مینوعی دی –مراز( پلی RNA( محرک فعالیت رنابسپاراز )4

اشرشیاکالی در  متاسفانه این سوال بر اساس کنکور نظام قدیم طرح شده! اپران لک مربوط به تجزیه الکتوز است. در باکتری   4پاسخ: گزینۀ 

 شوند.های مربوط به تجزیۀ الکتوز بیان مییابد و ژنساکارید( فعالیت رِنابسپاراز افزایش میحضور الکتوز )نوعی دی

شود و به دنبال کننده، این پروتئین به جایگاه خود در دنا متصل میهمچنین در باکتری اشرشیاکالی، پس از اتصال قند مالتوز به پروتئین فعال

 شود. )این گزینه بدون در نظر گرفتن کلمه اپران لک درصورت سوال درسته!(انداز متصل مین آنزیم رنابسپاراز نیز به راهآ
 گیرد. انداز توسط رنابسپاراز به تنهایی صورت میها شناسایی راهدر پروکاریوت

 
  21دوپینگ سوال  8آزمون جامع مرحلۀ 

 کند؟ناسب کامل میطور مکدام گزینه، عبارت زیر را به

 «در نوعی بیماری ارثی تولد فرزند .................. است. به طور حتم در الگوی توارث این بیماری، هر .................. دارد.»

 یپ خالصپسر بیمار، ژنوت -( بیمار از والدین سالم، ممکن2                  دختر بیمار، پدر سالم -( سالم از والدین بیمار، ممکن1

 پسر بیمار، مادر بیمار -( سالم از والدین بیمار، غیرممکن4  دختر سالم، ژنوتیپ خالص -( بیمار از والدین سالم، غیرممکن3

 مفهومی( -سخت -123) 3پاسخ: گزینه 
ه باشد، قطعاً بیمار است. دو نوع بیماری بارز وجود دارد: های بارز، امکان تولد فرزند بیمار از والدین سالم وجود ندارد. چون اگر فردی الل بیماری را داشتدر بیماری

 بارز مستقل از جنس و بارز وابسته به جنس. که در هر دو حالت، دختر سالم فاقد الل بیماری و دارای دو الل سالم و ژنوتیپ خالص است.

 ها:بررسی سایر گزینه

یعنی بیماری بارز است. که در این حالت، یا بیماری بارز مستقل از جنس یا بیماری وابسته به  ( در صورتی که تولد فرزند سالم از والدین بیمار ممکن باشد،1

 تواند پدر سالم داشته باشد.جنس است. در بیماری بارز وابسته به جنس همانند بیماری بارز مستقل از جنس، دختر بیمار می

باشد، پسر بیمار فقط یک الل بیماری  Xیعنی بیماری نهفته است. اگر بیماری نهفته و وابسته به  ( در صورتی که تولد فرزند بیمار از والدین سالم ممکن باشد،2

 دارد؛ پس نمیشه گفت که هموزیگوس )خالص( است. 

ز جنس باشد. در بیماری تواند نهفتۀ وابسته به جنس یا مستقل ا( در صورتی که تولد فرد سالم از والدین بیمار غیرممکن باشد، یعنی بیمار نهفته است. که می4

 تواند مادر سالم )ناقل( داشته باشد.نهفتۀ مستقل از جنس، پسر بیمار می

که ثانیه نتونه سوال کنکور رو حل نکنه ....... با وجود این 10در عرض به نظرم خیلی سخت میشه کسی این سوال )باالیی( رو حل کرده باشه و 
 ........... چون دقیقاً نکتۀ سوال رو توضیح دادیم ..... سوال خیلی صورت سوال جالبی هم نداره ..

و مادر سالم باشد، وجود  ب درسی، با فرض این که پدر بیمارهای مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( کتادر همۀ بیماری 
 (99)کنکور سراسری  کدام مورد غیرممکن خواهد بود؟ 

 ( دختری بیماری و پسری سالم 2                         نمود )ژنوتیپ( پدر          ( فرزندی با ژن1
 نمود )ژنوتیپ( خالص ( دختری سالم با ژن4نمود )ژنوتیپ( مادر                                   فرزندی با ژن (3

ادر سالم )و ناقل هموفیلی باشد(، آنگاه فقط کافیه بیماری هموفیلی رو در نظر بگیرید؛ اگه در بیماری هموفیلی پدر بیمار و م  4پاسخ: گزینۀ 

 4امکان تولد فرزندی با ژنوتیپ مشابه پدر، فرزندی با ژنوتیپ مشابه مادر و همچنین دختری بیمار و پسری سالم وجود دارد! پس فقط گزینه 

 نشده( گفته نادرسته! )این گزینه برای یک بیماری مستقل از جنس بارز درسته که در کتاب درسی چنین بیماری
 

 31سوال بندی پروژۀ جمع 2آزمون مرحلۀ 
کند، کدام عبارت صحیح ایِ نورون حرکتی وارد میای که پیام عصبی را به جسم یاختهدربارۀ هدایت پیام عصبی در رشته

 است؟

 .انددار یونی بستههای دریچهای که پتانسیل سطح داخلی غشا منفی است، کانالدر هر نقطه( 1
 .طور همزمان باز باشندتوانند بهدار سدیمی و پتاسیمی در طول غشا نمیی دریچههاکانال( 2
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 .توانند باز باشندهای یونی متفاوتی میعصبی، در دو بخش مجاوِر از رشته، کانال ضمن هدایت پیام( 3
 .گیردصورت میتر دار، هدایت پیام عصبی سریعهای میلیندار در بخشهای دریچهبه علت عدم وجود کانال( 4

 مفهومی( -سخت -111) 3پاسخ: گزینه 

طور که در شکل کند. همانها را دریافت و به جسم یاختۀ عصبی وارد میای است که پیامدارینه )دندریت( رشته

توانند دار متفاوتی میهای دریچهکنید، در هدایت پیام عصبی در طول رشته، در دو بخش مجاور هم کانالمشاهده می

شود. اما در نقطۀ قبلی دار سدیمی باز شده و پتانسیل عمل ایجاد میهای دریچهباشند. مثاًل در یک نقطه، کانال باز

 . گردددار پتاسیمی بازشده و پتانسیل غشا به حالت آرامش باز میهای دریچهآن، کانال

 ها: بررسی سایر گزینه

دار پتاسیمی باز حالت آرامش و زمانی که کانال دریچهکنید، در طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان( 1

  تواند منفی باشد.، پتانسیل سطح داخلی غشا میاست )انتهای پتانسیل عمل(

عصبی در طول رشتۀ عصبی، در دو بخش  کنید، در زمان هدایت پیامطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان2

 .  دیمی و پتاسیمی همزمان باز هستنددار سهای دریچهکانال طول غشامتفاوت از 

 تواند باز باشد. دار میدر یک گرۀ رانویه در یک لحظه فقط یک نوع کانال دریچه

ها، این دار وجود دارد. ولی در فاصلۀ بین گرههای رانویه، تعداد زیادی کانال دریچهدر گره( 4

ا از عرض غشا فقط در این هشود که حرکت یونها وجود ندارند. این موضوع سبب میکانال

طور که در شکل مقابل مشاهده اما همان. ها صورت بگیرد و سرعت هدایت افزایش یابدگره

 کنید، دندریت نورون حرکتی فاقد میلین و هدایت جهشی است. می
 

  22آزمون ماز سوال  21مرحلۀ 

 است؟ نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر 

 ..................«نسیل .................. در غشای دندریت یک یاختۀ عصبی حسی برقرار است، قطعًا در هر زمانی که پتا»

 میزان بار الکتریکی دو سوی غشای یاختۀ عصبی متفاوت است. -( آرامش1
 های سدیم در بیرون غشا بیشتر از داخل است.مقدار یون -( آرامش2
 سیم بیشتر از سدیم است.های پتانفوذپذیری غشا به یون -( عمل3
 تواند به درون سیتوپالسم وارد شود.پتاسیم می یون -( عمل4

 مفهومی( -سخت -111) 3پاسخ: گزینه 

دار سدیمی باز هستند و نفوذپذیری غشا نسبت های دریچه+( کانال30تا  -70پتانسیل عمل از دو بخش تشکیل شده است. در یک بخش آن)از 

دار پتاسیمی باز هستند و نفوذپذیری غشا به های دریچه( کانال-70+ تا 30ولی در بخش دیگر )از از پتاسیم است  های سدیم بیشتربه یون

  حواست هست که در سوال گفته شده در هر زمانی که پتانسیل عمل برقرار است.های پتاسیم بیشتر از سدیم است. یون

  های پتاسیم بیشتر است. به یوندر زمان پتانسیل آرامش همواره نفوذپذیری غشا نسبت 

 ها: بررسی سایر گزینه
ها در دو سوی غشا، یکسان آید. از آنجا که مقدار یونها در دو سوی غشای یاختۀ عصبی به وجود می( پیام عصبی در اثر تغییر مقدار یون1

آن، اختالف پتانسیل الکتریکی وجود دارد. در نیستند، بار الکتریکی دو سوی غشای یاختۀ عصبی، متفاوت است و در نتیجه بین دو سوی 

 پتانسیل آرامش، بار مثبت درون غشا از بیرون آن کمتر است. 

های پتاسیم های عصبی زنده ار داخل آن بیشتر است و در مقابل، مقدار یونهای سدیم در بیرون غشا یاخته( در حالت آرامش، مقدار یون2

 . درونِ یاخته، از بیرون آن بیشتر است

کنند. یکی از این های سدیم و پتاسیم از غشا کمک میهای پروتئینی وجود دارند که به عبور یونهای عصبی مولکول( در غشای یاخته4

 کند.   پتاسیم است که در هر بار فعالیت، سه یون سدیم از یاختۀ عصبی خارج و دو یون پتاسیم به آن وارد می-ها پمپ سدیمپروتئین
  27مون ماز سوال آز  21مرحلۀ 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
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 ..................«طور طبیعی، در بخشی از یک رشتۀ عصبی که غالف میلین وجود به»
 رود.صورت نقطه به نقطه پیش میعصبی به ( دارد، پیام1
 ( ندارد، امکان تغییر ناگهانی در پتانسیل غشای یاخته فراهم است.2
 شود.صورت جهشی به یک سمت رشته هدایت میعصبی به ( ندارد، پیام3
 ها از غشا وجود ندارد.دار، امکان عبور یونهای یونی دریچه( دارد، با وجود کانال4

 مفهومی( -متوسط -111) 2پاسخ: گزینه 

وجود ندارد و رشتۀ عصبی با محیط بیرون از یاخته ارتباط  ها، میلینهای رانویه وجود دارد. در محل این گرهدار، گرههای عصبی میلیندر یاخته

شود. در محل تحریک، اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاختۀ عصبی به طور ناگهانی تغییر ها پتانسیل عمل ایجاد میدارد. بنابراین در گره

 کند. می

 ها: بررسی سایر گزینه
شود. ها از غشا، مانع ایجاد پیام عصبی میوجود دارد، میلین با جلوگیری از عبور یونهایی از یک رشتۀ عصبی که غالف میلین ( در بخش4و1

 های رانویه وجود دارند. ها در گرهدار وجود ندارد و این کانالهای یونی دریچهها کانالدر این بخش

جهد به همین علت این هدایت ره به گره دیگر میشود و پیام عصبی درون رشتۀ عصبی از یک گهای رانویه پتانسیل عمل ایجاد می( در گره3

 تواند هدایت نقطه به نقطه صورت گیرد. هایی که غالف میلین وجود ندارد میکه در بخشنامند در حالیرا هدایت جهشی می
 

 
 
 
 

سوال کنکور( + سرعت  های سدیم و پتاسیم از غشا رد میشن )رد گزینه جخوب در سواالت باال چند تا نکته رو گفتیم: همیشه یون
 هدایت بستگی به میلین و قطر داره )تایید مورد ب سوال کنکور(. و حاال بریم سراغ سوال کنکور!

 (99)کنکور سراسری  به طور معمول چند مورد، در ارتباط با یک یاختۀ عصبی فاقد میلین صحیح است؟     
 ید پتانسیل عمل در نقطۀ مجاورش وابسته است. الف( ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتۀ عصبی به تول

  سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطۀ متوالی از یک رشتۀ عصبی )با قطر یکنواخت(، مقدار ثابتی است.ب( 
  گذرد.رسد، فقط یک نوع یون از غشا میدر زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به بیشترین حد خود میج( 

 دار یونی، مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند. نِ هر دو نوع کانال دریچهد( با بسته شد
1)1                                    2)2                                    3)3                                           4)4   

 غال  میلین

دریت های وکسون و دنرشته
 یوشاندها را میبسیاری از نورون

ورون فسی و وکسون و دندریت ن
 ن دارند.ییلوکسون نورون فرکتیک م

های توسط گروهی از یالته
 شودیشتیبان سالته می

ها قادر به سالت میلین نورون
 نیستند

هایی از رشتة عصبی قبع در محل
 شودو ایجاد گرو رانویهمی

ای رشتة عصبی در در محل گرو رانویهک غش
 گیردای قرار مییالتهتماس با مایع بین

سریع و جهشی ییام  باعث هدایت 
تة عصوووبی  عصوووبی در طول رشووو

 شودمی

قبر لودک در م!ایسه با رشتۀ هم دار های عصبی میلینرشته
 .کنندتر هدایت میییام عصبی را سریع
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 ت.  درست اس« ب»فقط مورد    1پاسخ گزینۀ 

ها به قطر و وجود غالف میلین بستگی دارد. در های عصبی فاقد میلین هستند. سرعت هدایت پیام عصبی در نورونهای رابط یاختهنورون

صورتی که غالف میلین وجود نداشته باشد و قطر نورون هم یکنواخت باشد، سرعت هدایت پیام در طول رشتۀ عصبی مقدار ثابتی است. ایجاد 

 ها شروع شود.عصبی به گیرنده تواند در محل سیناپس و پس از اتصال ناقلعمل میپتانسیل 

 کند.پتاسیم فعالیت می-بیشترین اختالف پتانسیل غشا مربوط به پتانسیل آرامش )یا زمان مهار یاخته( است که در این زمان پمپ سدیم

 اما از زاویه دیگری هم میشه به سوال نگاه کرد!: ها از غشا وجود ندارد.انی یوندار یونی، امکان ورود و خروج ناگههای دریچهشدن کانالبا بسته

دار پتاسیمی، اختالف پتانسیل های دریچهرسد هر دو کانال بسته هستند و پس از آن با بازشدن کانال+ می30هنگامی که پتانسیل عمل غشا به 

 کند.دو سوی غشا تغییر می
 

  43سوال آزمون ماز  11مرحلۀ 
 ای که ..................در انسان، نوعی از تارهای ماهیچه

 های بدن حضور دارند.اند، در همۀ ماهیچه( برای حرکات استقامتی ویژه شده1
 آورند.دست می، همۀ انرژی خود را به روش هوازی بهمقدار زیادی میوگلوبین دارند( 2
 آورند.دست میهوازی بهخود را از راه بی ، بیشتر انرژیمسئول انجام انقباضات سریع هستند( 3
 شوند.، با انجام ورزش مداوم به تارهای نوع تند تبدیل میدهندسریع انرژی خود را از دست می( 4

 مفهومی( -متوسط -113) 3پاسخ: گزینه 

اند. این ل دوی سرعت و بلند کردن وزنهشوند. این تارها مسئول انجام انقباضات سریع  مثای تند )یا سفید( سریع منقبض میتارهای ماهیچه

 . آورندبه دست می هوازیبیاز راه  بیشترتارها تعداد میتوکندری کمتری دارند و انرژی خود را 

 ها: گزینه بررسی سایر

های بدن هر دو از ماهیچه بسیاری( 2و1

ای تار ماهیچهنوع یاختۀ تند و کند را دارند. 

نوع کند، برای حرکات استقامتی مانند شنا 

اند. این تارها مقدار زیادی کردن ویژه شده

دانه قرمز به نام میوگلوبین دارند که رنگ

توانند مقداری اکسیژن را ذخیره کنند. می

روش  انرژی خود را به بیشترارها این ت

 . آورندبه دست می هوازی

( تارهای تند مقدار میوگلوبین کمتری 4

دارند. این تارها سریع انرژی خود را از دست 

. افراد کم تحرک، شونددهند و خسته میمی

ای تند بیشتری هستند که دارای تار ماهیچه

 شوند. تبدیل می کندبا ورزش، تارهای نوع تند به نوع 

 
   14بندی سوال پروژۀ جمع 7مرحلۀ 

 رو، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟روبهبا توجه به شکل 

 ..................«ای نوع های ماهیچهطور طبیعی، رشتهبه»
1 )A.مسئول انجام انقباضات سریع هستند ، 
2 )B بیشتر ،ATP کنندولید میمورد نیاز خود را به روش اکسایشی ت. 
3 )Aهای استقامتی به تارهای نوع ، در نتیجۀ ورزشB شوند.تبدیل می 
4 )Bشونددهند و خسته میسرعت انرژی خود را از دست می، به. 

 تارماهیچه ای کند تارماهیچه ای تند  ویژگی 

 قرمز  سفید  رنگ 

 زیاد کم میوگلوبین

 کم  زیاد  سرعت انقباض 

 یاد ز کم  توانایی ذخیره اکسیژن

 در افراد ورزشکار بیشتر است در افراد کم تحرک بیشتر است تعداد در افراد مختلف

 زیاد کم تعداد میتوکندری

 بیشتر هوازی هوازیبیشتر بی تامین انرژی

 استقامتی مثل شنا  سرعتی مثل دوی سرعت نوع حرکات

 شوند.دیر خسته می شوند.زود خسته می میزان استقامت
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 ترکیبی( -متوسط -113) 4پاسخ: گزینه 

شوند. این نوع تُند )یا سفید( سریع منقبض می ایتارهای ماهیچهای نوع تُند هستند. های ماهیچه، از نوع یاختهBای نوعهای ماهیچهرشته

اند. این تارها تعداد میتوکندری کمتری دارند و انرژی خود را بیشتر از تارها مسئول انجام انقباضات سریع مثل دوی سرعت و بلند کردن وزنه

سریع انرژی  این تارهاآورند. مقدار میوگلوبین این تارها هم کمتر است. هوازی به دست میراه تنفس بی

ای تند بیشتری هستند افراد کم تحرک، دارای تار ماهیچه .شونددهند و خسته میخود را از دست می

 شوند. که با ورزش، تارهای نوع تند به نوع کند تبدیل می

 ها: بررسی سایر گزینه
 ات سریع در تارهایانقباضای نوع کند هستند. های ماهیچه، از نوع یاختهAای نوعهای ماهیچه( رشته3و1

( به تارهای Bهای استقامتی تارهای نوع تُند )بخشو در نتیجۀ ورزش گیرد( انجام میBنوع تُند )بخش

 شوند. ( تبدیل میAنوع کند )بخش

که تارهای نوع تُند بیشتر انرژی مورد شود در حالیدر تنفس هوازی انجام می ATP( تولید اکسایشی 2

 . آورندهوازی به دست میبی نیاز خود را از راه تنفس
 بودید که در این صورت، سوال به راحتی قابل حل است. ای رو بلد میهای هر نوع تارماهیچهواسه حل این سوال باید ویژگی

 (99)کنکور سراسری  کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟  

 « ..... در آنها بیش از سایر تارهاست، ................. آن دسته از تارهای ماهیچۀ اسکلتی که ............» 
 در مقابل خستگی مقاومت اندکی دارند.  –سر میوزین  ATPکنندۀ ( فعالیت آنزیم تجزیه1
 های مؤثر در چرخۀ کربس آنها مهار گردیده است. فعالیت آنزیم –دانۀ قرمز ( مقدار رنگ2
 کنند. با سرعت کندتری سارکومرهای خود را کوتاه می –( مقدار انرژی آزاد شده از مواد مغذی 3
 در سیتوپالسم خود، ساختارهای دوغشایی اندکی دارند.  –های کلسیم از شبکۀ سارکوپالسمی ( سرعت آزاد شدن یون4

      2پاسخ: گزینۀ 

اکسیژن را ذخیره کنند. این تارها بیشتر انرژی خود  توانند مقداریدانۀ قرمز هستند که میای نوع کند، دارای مقدار زیادی رنگتارهای ماهیچه

 اند.های موثر در چرخۀ کربس مهار نشدهآورند؛ بنابراین در این تارها آنزیمرا به روش هوازی به دست می
 
 

  10سوال 25آزمون مرحلۀ 
 ش دارد؟های قرمز مرده نقدر بدن انسان درست است که در پاکسازی گویچه هر اندامیچند مورد دربارۀ 

 دهد.های بنیادی لنفوئیدی را افزایش میبا ترشح نوعی هورمون، تقسیم یاخته -الف
 های آن خارج شوند.توانند از مویرگهای درشت میمولکول -ب
 .های خونی نقش دارددر دوران جنینی در تولید یاخته -ج
 هاست.نوعی اندام لنفی و مرکز تولید لنفوسیت -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ترکیبی( -سخت -104) 2پاسخ: گزینه 

 موارد ب و ج درست است. 

 . های قرمز مرده نقش دارندکبد و طحال در پاکسازی گویچه

 بررسی همۀ موارد: 
  شود.های قرمز میالف( کبد با ترشح هورمون اریتروپویتین سبب افزایش تقسیم یاختۀ بنیادی میلوئیدی و تولید گویچه

  شود.هایی به جز مغز استخوان مانند کبد و طحال ساخته میهای خونی در اندامیاخته ( در دوران جنینی،ج

 . ها هستندهای لنفی مراکز تولید لنفوسیتگویند مانند گرهها، تیموس، طحال، آپاندیس و مغز استخوان که مجموعاً به آنها اندام لنفی مید( لوزه
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ی نیست، سوال به راحتی حل میشه ........ اگه خوب توجه کنی ما دقیقاً از همین نکته توی که کبد نوعی اندام لنففقط با دونستن این 
های ماز سوال دادیم و خداروشکر عین همین هم توی کنکور اومد. توی سال کنکور باید آزمونی رو انتخاب کنی که طراحانش با طرز آزمون

 که هنوز طبق کنکور سال قبل سوال بده!  بینی کنه نه اینبعد رو پیشفکر طراح کنکور سراسری آشنا باشه و بتونه سواالت سال 

شود، چه سازد و جزیی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوب نمیهای خون را میدر انسان، اندامی که در دوران جنینی، یاخته
 (99)کنکور سراسری  ای دارد؟ مشخصه

 رد. های قرمز خون نقش دا( در تنظیم تولید گویچه1
 شود. های درشت میهای آن، مانع عبور مولکول( همۀ مویرگ2
 کند. ریزی شدید، در تولید لختۀ خون نقش اصلی را ایفا می( هنگام خون3
 های قرمز خون، فاقد نقش است. حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه ۀ( در دفع ماد4

شود؛ بنابراین صورت د ولی کبد جزئی از دستگاه لنفی محسوب نمیسازنخونی را میهای کبد و طحال در دوران جنینی یاخته   1پاسخ: گزینۀ 

 های قرمز خون نقش دارد. سوال اشاره به کبد دارد. کبد با ترشح هورمون اریتروپویتین در تنظیم تولید گویچه
 
 

  25سوالبندی پروژۀ جمع 6آزمون مرحلۀ 
 است که هر دو برخالف .................. وجه مشترک دو گیاه .................. در آن

 در طول روز هستند. 2COآناناس، قادر به تثبیت  -( گل رز و ذرت1
 های فتوسنتزکننده، آنزیم روبیسکو دارند.گل رز، فقط در گروهی از یاخته -( ذرت و آناناس2
 یاخته هستند.در دو نوع  2COبندی مکانی برای تثبیت ذرت، فاقد تقسیم -( آناناس و گل رز3
 های هوایی خود هستند.آناناس، فقط در طول شب قادر به بستن روزنه -( ذرت و گل رز4

 مفهومی( -متوسط -126) 3پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 . دهندرا انجام می 2CO( همۀ گیاهان فتوسنتزکننده در طول روز از طریق چرخۀ کالوین، تثبیت 1

 آزمون ماز  13مرحلۀ 
 کند؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به

 ..................«نمایند، اکسید را فقط .................. تثبیت میدیهمۀ گیاهانی که کربن»

 کنند.کربنی ترکیب میرا با اسید سه 2CO -( در طول روز1
 کنند.را به شکل اسید چهارکربنی تثبیت می 2CO -( در طول شب2
 کنند.تولید می 2COدر شرایطی درون کلروپالست،  -( در چرخۀ کالوین3
 سازند.فسفاته، ریبولوزفسفات میبا مصرف قندهای یک -( توسط آنزیم روبیسکو4

 مفهومی( -سخت -126) 4پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه

کربنی( 5اکسید را با ریبولوزبیس فسفات )قند ، کربن دی3Cگیاهان  کنند.اکسید را فقط در طول روز تثبیت می، کربن دی4Cو  3C( گیاهان 1

های میانبرگ با اسیدی سه کربنی ترکیب و در نتیجه اسیدی چهارکربنی ایجاد اکسید در یاخته، کربن دی4Cکنند ولی در گیاهان ترکیب می

 . شودمی

( در هر گیاه آنزیم روبیسکو با اضافه 2( کدوم گیاهان فقط در طول روز تثبیت کربن دارند. 1واسه حل این سوال فقط باید دو نکته رو بلد باشی: 
  کنه. اندازی میکربنی دوفسفاته، چرخۀ کالوین رو راه5اکسید به مولکول کردن کربن دی
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 (99)کنکور سراسری  ب است؟ کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناس 

 .« شود گیرد، آنزیمی باعث ............. میدر همۀ گیاهانی که تثبیت کربن در آنها، فقط به هنگام روز صورت می» 
 دار با مولکولی پنج کربنی و فسفات 2Oترکیب شدن ( 1
 به مولکول پنج کربنی دوفسفاته  2CO( افزوده شدن 2
 ی به دو مولکول سه کربنی و دو کربنی ( تجزیۀ مولکول پنج کربن3
 با اسید سه کربنی و تشکیل اسید چهار کربنی 2CO( ترکیب شدن 4

اکسید گیرد. در هر دوی این گیاهان، آنزیم روبیسکو با افزودن کربن دیفقط در روز انجام می C4و  C3تثبیت کربن در گیاهان   2پاسخ: گزینۀ 

 کند. اندازی میخۀ کالوین را راهبه مولکول پنج کربنی دوفسفاته، چر
 

  29سوال آزمون ماز  25مرحلۀ 
 های متصل به آن صحیح است؟کدام عبارت، دربارۀ قلب انسان و رگ

 کنند.کند، از زیر سرخرگ آئورت عبور می( انشعابات رگی که خون تیره را از قلب خارج می1
 .اند، حاوی خون تیره استها به آن متصلای از قلب که بیشترین تعداد رگحفره( 2
 های متصل به حفرات راست قلب در تماس با آئورت قرار دارند.( همۀ رگ3
 شوند.( سه سرخرگ در محل قوس آئورت از این رگ منشعب می4

 مفهومی( -متوسط -104) 4پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
  شود.سیاهرگ ششی(. به این حفره از قلب خون روشن وارد می 4( دهلیز چپ دارای بیشترین تعداد رگ متصل به خود است )2

 12بندی سوال پروژۀ جمع 7آزمون مرحلۀ 
 کدام گزینه، در ارتباط با قلب انسان درست است؟

 .کندتری دارد، خون تیره را فقط از دو سیاهرگ دریافت میدهلیزی که اندازۀ بزرگ( 1
 که میوکارد بیشترین ضخامت را دارد. ( بزرگترین دریچۀ قلب در بخشی قرار گرفته2
 کند، حاوی خون روشن است.کوچکترین سیاهرگی که خون را به قلب وارد می( 3
 های قلب متصل است.( هر دریچۀ قلبی توسط بافت پیوندی به یکی از بطن4

 مفهومی( -سخت -104) 4پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
تری نسبت به دهلیز چپ کنید، دهلیز راست اندازۀ بزرگاهده میطور که در شکل مقابل مش( همان1

دریافت  های زبرین و زیریناکلیلی و بزرگ سیاهرگ سیاهرگدارد. دهلیز راست خون تیره را از 

 کند. می

کند. این رگ حاوی خون ترین سیاهرگی است که خون را به قلب وارد می( سیاهرگ اکلیلی کوچک3

 .  تیره است
 48بندی سوال پروژۀ جمع 7مرحلۀ آزمون 

دهد. رگی که با حرف .................. مشخص گردیده شکل مقابل، دو نوع رگ در بدن انسان را نشان می
 است، ..................

1 )A- طور طبیعی همواره حاوی خون روشن استبه. 
2 )B- د.کنجا میفقط به کمک باقیماندۀ فشار سرخرگی، خون را جابه 
3 )A- های کشسان )االستیک( داردای به همراه رشتهدر الیۀ میانی خود، بافت ماهیچه. 
4 )B- دهد.های اسکلتی تغییر وضعیت میای دارد که هنگام انقباض ماهیچهدر طول خود بنداره 
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 مفهومی( -متوسط -104) 3پاسخ: گزینه 

های ها، یاختهها و سیاهرگانی سرخرگدر الیۀ میمشخص شده است، سرخرگ است.  Aرگی که با حرف 

  های پروتئینی کشسان وجود دارد.ای صاف به همراه رشتهماهیچه

 ها: بررسی سایر گزینه
هم داشته باشند مانند:  خون تیرهتوانند می یها معموالً حاوی خون روشن هستند ولی در موارد( سرخرگ1

 . های بندنافو سرخرگ ششی سرخرگ

دارند که  هاییدریچهها از سیاهرگ بسیاریمشخص شده است، سیاهرگ است.  Bا حرف ( رگی که ب4و2

های کنند. در هنگام انقباض ماهیچۀ اسکلتی در سیاهرگ مجاور آن، دریچهطرفه میجهت حرکت خون را یک

ها ر سیاهرگمانده فشار سرخرگی باعث ادامۀ جریان خون دشوند. باقیهای پایین، بسته میباالیی باز و دریچه

ها که در بیشتر آنها به سمت باال است الزم است عواملی به جریان شود اما به علت کاهش شدید فشارخون و جهت حرکت خون در سیاهرگمی

 . های النه کبوتری و فشارمکشی قفسۀ سینهها کمک کنند. این عوامل عبارتند از: تلمبه ماهیچۀ اسکلتی، دریچهخون در سیاهرگ

  وال کنکور؛ تنها دام این سوال در اینه که باید سیاهرگ کرونری )اکلیلی( رو در نظر بگیرید! همون چیزی که بارها در آزمون ماز گفتیم.سو اما 

 (99)کنکور سراسری  کند؟ چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می

هایی که به دهلیز شوند، ................... همۀ رگد میهایی که به دهلیز راست قلب واربه طور معمول در انسان، همۀ رگ» 
 « شوند، ................. چپ وارد می

 های خون آنها، سهم کمتری در حمل اکسیژن دارد. دار یاختهترکیب آهن –الف( برخالف 
 کنند. تر از قلب را دریافت میهای باالتر یا پایینخون اندام –ب( همانند 
 های کشسان زیادی دارند. در الیۀ میانی دیواره، رشته –ج( همانند 
 آید. تحت تأثیر تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی خون در آنها به جریان در می –د( برخالف 

1)1                                      2)2                                       3)3                                        4)4       
 درست است. « ج»و « الف»موارد      2پاسخ: گزینۀ 

شوند و به دهلیز چپ، که دارای خون تیره هستند وارد می های زیرین و زبرین و سیاهرگ کرونرگسیاهربه دهلیز راست قلب، بزرگ 

از سه الیۀ اصلی تشکیل شده است. الیۀ ها ها و سیاهرگشوند. دیوارۀ همۀ سرخرگکه دارای خون روشن هستند، وارد میهای ششی سیاهرگ

های رشتهها ماهیچۀ صاف است که همراه این الیه ها بافت پوششی سنگفرشی است که در زیر آن غشای پایه قرار دارد. الیۀ میانی آنداخلی آن

 زیست دهم( 64وجود دارد. )صفحه کشسان زیادی 

 شن! و د رد میهای ب به راحتی گزینه اکلیلیبا در نظرگرفتن سیاهرگ 
 

 48سوال آزمون ماز  10مرحلۀ 
 کند؟زایی که با ایجاد جدایی تولیدمثلی همراه است، کدام عبارت صدق میدر مورد هر نوع گونه

 دهد.با توقف شارش بین اعضای یک گونه رخ می( 1

 دهد.زایی در یک نسل رخ می( جدایی تولیدمثلی و گونه2
 های ژنی دارند.ش مؤثری در جدایی خزانههم خوردن تعادل جمعیت نق( به3
 های حاصل از آمیزش افراد گونۀ جدید با گونۀ اولیه، نازیستا خواهند بود.( زاده4
 

 مفهومی( -سخت -124) 3پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
شود. این به دو قسمت جداگانه تقسیم می شناختی و سدهای جغرافیایی، یک جمعیتزایی دگرمیهنی بر اثر وقوع رخدادهای زمین( در گونه1

  گیرد.کنند و بین آنها دیگر شارش ژن صورت نمیسدهای جغرافیایی، ارتباط دو قسمت را که قبالً به یک جمعیت تعلق داشتند قطع می
 

 43سوال آزمون ماز  16مرحلۀ 
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 ت است؟شود، درسکدام عبارت، دربارۀ هر نوع سازوکاری که باعث ایجاد گونۀ جدید می

 شود.( ابتدا ارتباط بین دو بخش از جمعیت قطع می1
 .داردقطعاً رانش ژن در ایجاد جدایی تولیدمثلی نقش ( 2
 شود.( قطعاً با تغییر در خزانۀ ژن، جدایی تولیدمثلی ایجاد می3
 دهد.زایی رخ میهای متعدد، گونه( بر اثر تغییرات تدریجی در نسل4

 مفهومی( -سخت -124) 3پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه

  شود.میشناختی و سدهای جغرافیایی قطع ارتباط بین دو بخش از جمعیت در اثر رخدادهای زمین دگرمیهنیزایی در گونه( 1

گرفت که  را نیز باید در نظر ژن رانشجمعیتی که از جمعیت اصلی جدا شده است کوچک باشد، آن وقت اثر  اگرزایی دگرمیهنی، ( در گونه2

  افزاید.خود بر میزان تفاوت بین دو جمعیت می

 
 1سوال آزمون ماز  16مرحلۀ 

ها به پادزیست شدن باکتریتواند علت مقاومزنندۀ تعادل جمعیت درست است که میهمکدام عبارت، دربارۀ نوعی عامل بر
 ها را توضیح دهد؟بیوتیک()آنتی

 دهد.ای را تغییر میدگره( برخالف رویدادهای تصادفی، فراوانی 1
 شود.ها با محیط می( با تغییر در افراد جمعیت موجب افزایش سازش آن2
 شود.ها بین دو جمعیت ها در جمعیت و افزایش تفاوتتواند سبب کاهش تفاوت( می3
 کند.زنندۀ تعادلِ جمعیت، فقط در جهت سازش جمعیت با محیط عمل می( همانند همۀ عوامل برهم4
 مفهومی( -متوسط -124) 3سخ: گزینه پا

 ها: بررسی سایر گزینه
 دهد نه فرد را!( انتخاب طبیعی جمعیت را تغییر می2

 
 (99)کنکورسراسری ای جدید می شود، کدام گزینه به طور حتم صادق است؟در ارتباط با همۀ سازوکارهایی که باعث ایجاد گونه 

 است. ت )از نظر محتوی ژنی( با کامه )گامت(های طبیعی والدین الزامی وجود آمدن کامه )گامت(هایی متفاو( به 1
 دهد. فراوانی دگره )الل(های جمعیت را تغییر می انتخاب طبیعی با ایجاد تغییر در افراد،( 2
 افزاید. شدت بر میزان تفاوت بین دو جمعیت می ای، بهدگرهابتدا رانش( در 3
 نماید. لوگیری میج مانع جغرافیایی از شارش ژن،( 4

  1پاسخ: گزینۀ 

تواند شوند که تشکیل این افراد میهای متفاوت از والدین ایجاد میمیهنی، افرادی با ژنوتیپزایی همزایی دگرمیهنی و هم در گونههم در گونه

 شود.های والدین تولید میهایی متفاوت با گامتدر پی جهش یا نوترکیبی باشد که در هر دو حالت، گامت

 شود؛ نه فرد!انتخاب طبیعی موجب تغییر جمعیت می

 زایی دگرمیهنی است.وقوع رانش و وجود مانع جغرافیایی فقط مربوط به گونه
 

  28سوال 6آزمون مرحلۀ 
 هایطور همزمان درون جایگاهکدون( بهنوکلئوتیدی رمزه )کدون( و پادرمزه )آنتیسه توالی ای از ترجمه که پنجدر مرحله

 ؟دهدنمیریبوزوم قرار دارند، کدام مورد رخ 

 شود.پپتیدی متصل میجدا شده و به رشتۀ پلی Aآمینواسید از رنای ناقل در جایگاه ( 1
 دهد.( اولین آمینواسید از طریق گروه کربوکسیل خود، پیوند پپتیدی تشکیل می2
 شود.اتن خارج میگرفته و از رِن قرار E( رِنای ناقل بدون آمینواسید در جایگاه 3
 کند.( آخرین آمینواسید از طریق گروه آمینی خود، در پیوند پپتیدی شرکت می4
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 مفهومی( -سخت -122) 1پاسخ: گزینه 

کنید، در مرحلۀ طویل شدن درون طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

کدون قابل مشاهده است. ریبوزوم به صورت همزمان، سه کدون و دو آنتی

 ظور سوال مرحلۀ طویل شدن است. پس من

جدا شده و با تشکیل  Pدر این مرحله آمینواسید)ها( از رنای ناقل جایگاه 

 . شودمتصل می Aپیوند پپتیدی به آمینواسید موجود در جایگاه 

 ها: بررسی سایر گزینه
از رنای ناقل  Pا آمینواسیدهای موجود در جایگاه ، آمینواسید ی A( در مرحله طویل شدن، پس از قرارگیری رنای ناقل مکمل رمزۀ جایگاه3

رود. در شود. پس از آن رناتن به اندازه یک رمزۀ به سوی رمزۀ پایان پیش میبا پیوند پپتیدی متصل می Aشود و با آمینواسید جایگاه جدا می

شود تا پذیرای رِنای ناقل خالی می Aیرد و جایگاه گقرار می Pپپتیدی در حال ساخت است در جایگاه این موقع رنای ناقل که حامل رشته پلی

  شود.گیرد و سپس از این جایگاه خارج میقرار می Eبعدی باشد. رنای ناقل بدون آمینواسید نیز در جایگاه 

سوال رو حل  تونستیدباید مراحل ترجمه رو به ترتیب حفظ باشید، همین! در ضمن مازی بوده باشید به راحتی میواسه حل این سوال فقط 
های مختلف توی سواالت مطرح کردیم. مثالً فقط با بررسی همین سوال باالیی ها، مراحل ترجمه رو بارها و به شکلکنید چون ما توی آزمون

 بترکونی!  رو تونستی سوال کنکورثانیه می 3در عرض 

شدن دومین پیوند پپتیدی، کدام اتفاق رخ  ، پس از برقرارBدر انسان به منظور تولید یک پروتئین ترشحی توسط لنفوسیت 
 (99)کنکور سراسری  دهد؟ می

1 )RNAt  بدون آمینواسید در جایگاهE گیرد.قرار می  
 شود. سست می tRNAپپتیدی و دومین ( پیوند بین زنجیرۀ پلی2
 شود. ( خود جدا میtRNAاز رنای ناقل ) A( آمینواسید جایگاه 3
4 )tRNA مینواسید به جایگاه حامل سومین آA گردد. ریبوزوم وارد می 

رود. در این موقع رنای در فرایند ترجمه، بعد از ایجاد پیوند پپتیدی، رناتن به اندازۀ یک رمزه به سوی رمزۀ پایان به پیش می 1پاسخ: گزینۀ 

شود تا پذیرای رنای ناقل بعدی باشد. خالی می Aگیرد و جایگاه قرار می Pپپتیدی در حال ساخت است در جایگاه ناقل که حامل رشتۀ پلی

 شود. قرار گرفته و سپس از این جایگاه خارج می Eرنای ناقل بدون آمینواسید نیز در جایگاه 
 

  28سوال آزمون ماز  13مرحلۀ 
 ای دارند؟، چه مشخصهسازندآلی میمواد  2COای که با کاهش عدد اکسایش کربن در یاختهجانداران تکهمۀ 

 در سبزدیسۀ خود دارند. H+دهندۀ ( نوعی پمپ انتقال1

 .اندازند، انرژی نور را به دام میa کمک نوعی کلروفیل( به2
 کنند.تولید می O2Hهایی مستقل از نور، ( در واکنش3
 کنند.را تبدیل به مولکول اکسیژن می 2COهای اکسیژن در ( اتم4

 مفهومی( -سخت -126) 3پاسخ: گزینه 
توانند تثبیت ای شیمیوسنتزکننده مییاختهها و آغازیان و همچنین جانداران تکای فتوسنتزکننده مثل انواعی از باکترییاختهاران تکجاند

2CO های سنتز آبدهی انجام دهند، در توانند واکنشو با کاهش عدد اکسایش کربن، ترکیبات آلی تولید کنند. همۀ جانداران، می انجام دهند

 شود. ها که مستقل از نور است؛ ضمن سنتز یک مولکول، آب تولید میاکنشاین و
 ها:بررسی سایر گزینه

 .های شیمیوسنتزکننده فاقد سبزدیسه و کلروفیل هستند( باکتری2و1
 اکسید!دیهای کربنشود؛ نه از اتم( در فتوسنتز، اکسیژن از تجزیۀ آب تولید می4

 14سوال آزمون ماز  19مرحلۀ 
 نماید.طور حتم .................. میکند، بهباکتری که .................. میهر 

  انرژی مورد نیاز خود را فقط از تجزیۀ مواد آلی تأمین -( نیترات تولید1
2 )2CO ضمن مصرف انرژی نور در فتوسنتز، آب تولید -را تثبیت  
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 رف  را مص 2COبدون تولید آب،  -( ترکیبات گوگردی را تجزیه3
 مواد آلی را تولید 2COبا استفاده از نور و  -اکسیژن را تولید( 4

 مفهومی( -سخت -126) 4پاسخ: گزینه 

مواد آلی مورد نیاز خود را تولید  2COها با استفاده از نور و هستند. این باکتری فتوسنتزکنندهکنند، می اکسیژن تولیدهایی که باکتری

  کنند.می

 : هابررسی سایر گزینه
ها انرژی مورد نیاز برای ساختن مواد آلی از مواد معدنی کنند. این باکتریاند، نیترات تولید میساز که شیمیوسنتزکنندههای نیترات( باکتری1

  آورند.می ، به دستاست های اکسایش آمونیوم که نوعی مادۀ معدنیواکنشرا از 

از کربن  بدون نیاز به نورهای شیمیوسنتزکننده را دارند. باکتری 2COوانایی تثبیت های فتوسنتزکننده و شیمیوسنتزکننده ت( باکتری2

  سازند.اکسید مادۀ آلی میدی

کردی و بعد به دنبال خواد رو توی ذهنت مرور میاین سوال اول باید یک لیست از مواردی که طراح توی هر گزینه ازت میواسه حل 
ها گوشزد کردیم. این رو یادت باشه ماز ها به بچهای ماز این روش رو بارها توی پاسخ تشریحی آزمونهگشتی. ما توی آزمونمثال نقض می

  1فقط یک آزمون نیست! ماز بهت روش برخورد با تیپ سواالت مختلف رو آموزش میده

 (99)کنکور سراسری  است؟  نادرستکدام عبارت  

 ATPها، فسفات معدنی و واکنش انتقال الکترون از آمونیوم، با استفاده های مؤثر در ساخت نیترات ازاییاخته( همۀ تک1
 سازند. می
 کنند. تولید می NAD+ای خود ای از تنفس یاختههای ایجادکنندۀ الکتات، در مرحلهاییاخته( همۀ تک2
 سازند. د را میهای تولیدکنندۀ اکسیژن، با کمک مواد معدنی، مواد آلی مورد نیاز خواییاخته( همۀ تک3
  های فتوسنتزی دارند.کنندۀ کربن، رنگیزههای تثبیتاییاختههمۀ تک( 4

که رنگیزۀ فتوسنتزی فقط در ها و شیمیوسنتزکنندگان هستند در حالیکنندهکنندۀ کربن شامل فتوسنتزجانداران تثبیت 4پاسخ: گزینۀ 

 کنند. بدون نیاز به نور، کربن را تثبیت میفتوسنتزکنندگان وجود دارد. جانداران شیمیوسنتزکننده 
 

  30سوال  12آزمون مرحلۀ 
 کدام عبارت، درست است؟

 تواند نوعی اینترفرون به محیط داخلی بدن وارد کند.( هر یاختۀ دستگاه ایمنی می1
 شود.شدۀ یاخته میریزی( پرفورین پس از ورود به یاختۀ هدف، باعث مرگِ برنامه2
 مانند در غشای میکروب ایجاد کند.تواند ساختاری حلقهمکمل می( هر پروتئین 3
 کنند.خوارهای بافتی پیک شیمیایی ترشح می( در فرایند التهاب، فقط درشت4

  مفهومی( -سخت -115) 1پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه

های سفید خون را به موضع آسیب های شیمیایی، گویچهپیک با تولید خوارهای بافتیها و بیگانههای دیوارۀ مویرگیاختهدر التهاب، ( 4

 خوانند.  فرا می

 شود.خوارهای بافتی ترشح میهای پوششی )یاختۀ دیوارۀ مویرگ( و بیگانهدر پاسخ التهابی، پیک شیمیایی از یاخته

  21دوپینگ سوال  8آزمون جامع مرحلۀ 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

 طور حتم ..................به..................، بدن انسان، هر  در
 ها جهت سرکوب آنها همراه خواهد بود.خواری میکروببا بیگانه -شوددنبال آسیب بافتی ایجاد می( نوع پاسخ موضعی که به1
 شوند.خواری ترشح میهایی با توانایی بیگانهاختهاز ی -نقش دارد التهاب های سفید در محل( مادۀ شیمیایی که در افزایش تعداد گویچه2
 شود.های بنیادی در مغز استخوان تولید میاز تقسیم یاخته -کندهای سرطانی شرکت میدر مبارزه علیه یاختهای که با ترشح پرفورین ( یاخته3
 ژنی در سیتوپالسم خود ناتوان است.های آنتیدهدر ساخت گیرن -های درون خون را داردمیکروب خواریتوانایی بیگانهای که ( یاخته4

 ترکیبی( -سخت -115) 4پاسخ: گزینه 
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 ها:بررسی سایر گزینه
خوارهای نهها و بیگاهای دیوارۀ مویرگهای شیمیایی مترشحه از یاختهدیده و همچنین پیکهای آسیبدیده، هیستامین مترشحه از ماستوسیت( در محل آسیب2

خوارها توانایی خوارهای بافتی مانند درشتها و بیگانهها، ماستوسیتکنند. از میان این یاختهدیده نقش ایفا میهای سفید در محل آسیبگویچهبافتی در افزایش 

 .ها فاقد این توانایی هستندهای دیوارۀ مویرگخواری دارند اما یاختهبیگانه

ها در التهاب پیک شیمیایی ترشح میکنن! دفاع غیراختصاصی هست و کدوم یاختهو حاال سوال کنکور: فقط کافیه بدون التهاب مربوط به 
 همین.

 (99)کنکور سراسری  است؟  نامناسبکدام مورد برای تکمیل عبارت زیر 

سیب های سفید را به موضع آهای شیمیایی، گویچههایی که با تولید پیکدر انسان به هنگام التهاب، .................... یاخته» 
  «  کنند، ................... هدایت می

 نمایند. های عمومی آنها شناسایی میعوامل بیگانه را براساس ویژگی –( بعضی از 1
 سازند. هایی از ساختار خود میهای زیستی را در بخشترین گروه مولکولمتنوع –( همه 2
 گردند. های هدف متصل مید به یاختههای متنوع دفاع اختصاصی خواز طریق گیرنده –( بعضی از 3
 ، پروتئین دفاعی بسازند. زاتوانند در صورت ادامه حیات و هنگام مواجه با عوامل بیماریمی –( همه 4

های سفید خون را به موضع های شیمیایی، گویچهبا تولید پیک خوارهای بافتیهای دیوارۀ مویرگ و بیگانهیاختهدر التهاب   3پاسخ: گزینۀ

 کنند.ها در دفاع اختصاصی فعالیت نمییاختهاین کدام از خوانند. هیچآسیب فرا می
 

 10سوال بندی پروژۀ جمع 2آزمون مرحلۀ 

 ؟گیردابتدا کدام مورد در گوش درونی صورت میمخچه به منظور تولید و ارسال پیام عصبی به پس از چرخش سر انسان، 

 شود.دایره میع درون مجاری نیم( حرکت دریچۀ بیضی منجر به لرزش مای1
 .شودطرف خم میدایره، مادۀ ژالتینی به یکبا حرکت مایع درون مجاری نیم( 2
 .شوندهای یونی باز میهای حسی تعادل، کانالبا حرکت مژک در گیرنده( 3
 .شودشدن هر پوشش ژالتینی تنها یک گیرندۀ حسی تحریک میبا خم( 4

 خط به خط( -انآس -112) 2پاسخ: گزینه 

ای ژالتینی قرار دارند. با های گیرنده نیز در مادههای یاختهدایره از مایعی پر شده است و مژکدرون مجاری نیم

  کند.آید و مادۀ ژالتینی را به یک طرف خم میچرخش سر، ابتدا مایع درون مجرا به حرکت در می

 ها: بررسی سایر گزینه
 ←دایره حرکت مایع درون مجاری نیم ←بار برای همیشه یاد بگیر: چرخش سر ( مراحل ایجاد پیام رو یک 3

تغییر در نفوذپذیری غشای  ←های گیرنده های یاختهخم شدن مژک ←خم شدن مادۀ ژالتینی به یک طرف 

 ایجاد پیام عصبی. ←ها های گیرنده به یونیاخته

ای ژالتینی قرار دارند، های گیرنده درون مادهیاختههای کنید، مژکطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان4

    شوند.های چندین گیرندۀ تعادلی خم میلذا با خم شدن مادۀ ژالتینی به یک سمت، مژک

بودید و هم به شکل کتاب . توی این سوال هم باید به مراحل ایجاد پیام مسلط می99درصدی با کنکور  100اینم یک سوال دیگه با مطابقت 
 سی. در

 (99)کنکور سراسری  های موجود در بخش دهلیزی گوش انسان، صحیح است؟ چند مورد در ارتباط با گیرنده 

 های خود با مایع پیرامونی تماس دارند. الف( از طریق مژک
 نمایند. های مربوط به وضعیت بدن دخالت میب( در صدور بخشی از پیام

 شود. های یونی غشای آنها باز میانالج( پس از حرکت مایع پیرامونی، ابتدا ک
 کنند. های خود را به بخشی در پشت ساقۀ مغز که با نوعی بافت پیوندی پوشیده شده ، ارسال مید( پیام

1)1                             2)2                       3)3                           4)4          
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 درست است.« د»و « ب»موارد   2پاسخ: گزینۀ 

هایی هستند که درون مادۀ ژالتینی قرار داشته و با مایع اطراف تماسی های حسی موجود در بخش دهلیزی گوش انسان دارای مژکگیرنده 

های یونی موجود لکنند. باز شدن کاناهای مربوط به تعادل را به مخچه که در پشت ساقۀ مغز قرار دارند، منتقل میها پیامندارند. این گیرنده

 دهد نه پس از حرکت مایع پیرامونی! های گیرنده رخ میها بعد از خم شدن مژکدر غشای این گیرنده
 

   8سوال آزمون ماز  1مرحلۀ 
 کند؟کامل می نامناسبطور زیر را بهکدام گزینه، عبارت

تواند به ترتیب منجر به افزایش و کاهش شوند، مییهایی که در .................. ساخته مافزایش بیش از حد ترشح هورمون»
 «.................. شود.

 هاخوار)ماکروفاژ(قلبی و فعالیت درشت دهبرون -( بخش قشری غدۀ فوق کلیه1
 جذب کلسیم در رودۀ باریک و حجم حفرات در بافت استخوانی -( غدد پاراتیروئید2
 هادی قلب و ذخیرۀ گلیکوژن در کبدفعالیت شبکۀ  -( بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه3
 در خون LDLها و میزان اکسید در یاختهدیتولید کربن -( غدۀ سپردیس )تیروئید(4

 ترکیبی( -سخت -114) 2پاسخ: گزینه 
حجم حفرات شود، سبب افزایش تجزیۀ بافت استخوانی و لذا افزایش افزایش بیش از حد هورمون پاراتیروئید که از غدد پاراتیروئید ترشح می

 .شودبافت استخوانی و پوکی استخوان می

 ها:بررسی سایر گزینه
یابد. از طرفی ده قلبی نیز افزایش میهورمون آلدوسترون منجر به افزایش حجم خون شده و با افزایش حجم خون، میزان برون( افزایش1

 . شودخوارها میرشتافزایش میزان کورتیزول منجر به ضعف دستگاه ایمنی و لذا کاهش فعالیت د

اکسید افزایش و میزان چربی )از جمله دییابد؛ بنابراین تولید کربنها افزایش میهای تیروئیدی، سوخت و ساز یاخته( با افزایش هورمون4

LDLیابد( و گلیکوژن بدن کاهش می . 
 

   20سوال آزمون ماز  3مرحلۀ 
 کند؟ چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می

 «ریز .................. ریز ............... برخالف افزایش ترشحات درونافزایش ترشحات درون» 
 دوازدهه، منجر به تغییر سطح گلوکز خون خواهد شد. -غدۀ روی کلیه -الف

 شود.تیروئید، منجر به افزایش هماتوکریت می -بزرگترین غدۀ دستگاه گوارش -ب
 .دهدکلیه، میزان کلسیم مدفوع را افزایش می -تیروئیدهای چسبیده به پشت غده -ج
 دهد.بخش پیشین آن، تولید شیر در زنان شیرده را افزایش می -بخش پسین هیپوفیز -د
1 )1 2)2 3)3 4)4 

 ترکیبی( -سخت -114) 2پاسخ: گزینه 

 فقط مورد ج و د نادرست است.

 بررسی موارد:
 .شودنفرین و کورتیزول( برخالف سکرتین، سبب افزایش قند خون مینفرین، نوراپیه )مثل اپیالف( افزایش ترشح هورمون از غده فوق کلی

شود. کربنات از غدۀ پانکراس میدوازدهه، با تولید و ترشح هورمون سکرتین منجر به افزایش ترشح بی 

 اثر مستقیمی بر روی هماتوکریت ندارند. سازد. این دو هورمونتونین را میهای تیروئیدی و هورمون کلسیغدۀ تیروئید، هورمون

کنند.هورمون پاراتیروئیدی با اثر بر اند. این غدد هورمون پاراتیروئیدی را تولید و ترشح میج( غدد پاراتیروئید به سطح پشتی تیروئید چسبیده

افزایش جذب کلسیم، میزان کلسیم مدفوع  تواند جذب کلسیم از روده را افزایش دهد. باکند که می، آن را به شکلی تبدیل میDویتامین 

  یابد.کاهش می

  شود.شود موجب افزایش تولید شیر مید( هورمون پروالکتین که از بخش پیشین هیپوفیز ترشح می
 و اینم سوال کنکور! 
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 (99)کنکور سراسری  کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می 

 « لۀ پس از زایمان شده و به نوعی .................. مبتال گردیده است، ..................... در فردی که تازه وارد مرح» 
 شود. شود و با افزایش تولید ترومبین، روند انعقاد خون دچار مشکل میعمل عضالت مختل می –کاری غدۀ پاراتیروئید ( کم1
 شود. یابد و بر غلظت ادرار افزوده مییر کاهش میترشح ش –ترشحی بخش پسین غدۀ زیرمغزی )هیپوفیز( ( کم2
 گردد. شود و عالئمی از خیز مشاهده میها ضعیف میفعالیت مغز استخوان –کلیه ( پرکاری قشر غدۀ فوق3
 شود.یابد و عضالت ضعیف میضربان قلب کاهش می –( پرکاری غدۀ سپردیس )تیروئید( 4

شود. در صورت پرکاری بخش قشری غدۀ ترشح میهای جنسی کورتیزول، آلدوسترون و هورمونکلیه از بخش قشری غدۀ فوق   3پاسخ: گزینۀ

یابد و شرایط برای بروز خیز به دنبال افزایش آلدوسترون میزان آب و نمک بدن افزایش مییابد. ها افزایش میکلیه، ترشح این هورمونفوق

  شود.مهیا می
 

   24سوال آزمون  10مرحلۀ 
 است؟ نامناسبگزینه، برای تکمیل عبارت زیر کدام 

 ..................«اند که بردهدانشمندان با بررسی .................. پی»

 .انددلفین و شیر کوهی از یک گونۀ مشترک مشتق شده -هایی که طرح ساختاری یکسان دارنداندام( 1
 .شودرای پاسخ به نیازها در جانداران دیده میهای یکسانی بروش -ساختارهایی که کار یکسانی دارند( 2
 میلیون سال پیش هم جود داشته است. 170درخت گیسو برخالف گل الله در  -های مختلف( سنگواره3
 .توانند ایجادکنندۀ ویژگی خاص یک گونه باشندشده نمیهای حفظتوالی -های مختلفژنگان )ژنوم( گونه( 4

 فهومی(م -متوسط -124) 2پاسخ: گزینه 

اند چون هر دو برای . بال کبوتر و بال پروانه آنالوگنامندساختارهایی را که کار یکسان اما طرح ساختاری متفاوت دارند، ساختارهای آنالوگ می

به  دهند که برای پاسخ به یک نیاز، جانداراناین ساختارها نشان می. اند )کار یکسان( گرچه ساختارهای متفاوتی دارندپرواز کردن

 اند.سازش پیدا کرده های مختلفیروش

 ها: بررسی سایر گزینه
دهد که ساختار بدنی بعضی شود. این مقایسه نشان میهای مختلف با یکدیگر مقایسه میای اجزای پیکر جانداران گونه( در تشریح مقایسه1

هایی را اران مختلف از طرح ساختاری یکسان حکایت دارد. اندامدها از طرح مشابهی برخوردار است. مقایسۀ اندام حرکتی جلویی در مهرهگونه

نامند. دست انسان، بال پرنده، بالۀ دلفین که طرح ساختاری آنها یکسان است، حتی اگر کار متفاوتی انجام دهند، اندام یا ساختارهای همتا می

ها دارای نیای مشترکی هستند، ساختارهای همتا در رند چون گونه. زیست شناسان بر این باوهای همتا هستندهایی از اندامو دست گربه مثال

تری دارد شود؛ دلفین با شیر کوهی خویشاوندی نزدیکبندی هم استفاده میهای مختلف وجود دارد. از خویشاوندی موجودات زنده در ردهگونه

 تا با کوسه!

آید. مثاًل شود. از این مقایسه، اطالعات ارزشمندی به دست میمقایسه می های مختلف با یکدیگرای، ژنگان گونه( در ژنگان شناسی مقایسه4

شناسان از مقایسۀ بین .  همچنین، زیستشوندرا باعث می های خاص یک گونهها ویژگیاند و کدام ژنها مشترکها در بین گونهاینکه کدام ژن

کنند. هرچه بین دِنای دو جاندار شباهت بیشتری وجود داشته باشد، یها استفاده مدِنای جانداران مختلف برای تشخیص خویشاوندی آن

  برد.پی هاتاریخچۀ تغییر آنتوان به تری دارند. همچنین میخویشاوندی نزدیک

جادکنندۀ ویژگی توانند ایها، نمی. پس این توالینامندمی شدههای حفظتوالیشوند، های مختلف دیده میهایی از دِنا را که در بین گونهتوالی

 شوند.های مختلف دیده میخاص هر گونه باشند، چون بین گونه
 و اینم سوال کنکور! 
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 (99)کنکور سراسری  شناسان صحیح است؟ کدام عبارت در ارتباط با زیست

 دانند. افراد دارای ساختارهای همتا را دارای یک نیای مشترک می( 1
 گیرند. ها در نظر میان شواهدی برای تغییر گونه( ساختارهای آنالوگ را به عنو2
 دانند. ها را فقط خاص افراد یک گونه میهای آمینواسیدی حفظ شدۀ پروتئین( توالی3
 یافته، دارای نقش بسیار جزیی است. های وستجیال در همۀ جانداران تکامل( معتقدند، اندام4

    1پاسخ: گزینۀ 

، یعنی اینکه در گذشته از گونۀ مشترکی مشتق های دارای ساختارهای همتا، نیای مشترکی دارندگونهکه شناسان بر این باورند زیست

 کنند. ها استفاده میای و مطالعات مولکولی به عنوان شواهدی برای تغییر گونهها، تشریح مقایسهشناسان از سنگوارهاند. زیستشده
 

   2سوال بندی پروژۀ جمع 1مرحلۀ 
 کند؟طور مناسب کامل میینه، عبارت زیر را بهکدام گز

 ..................«دار در بخشی از مجاری تنفسی انسان که مخاط مژک»
 سازند.های سنگفرشی عامل سطح فعال )سورفاکتانت( مییابد، یاخته( پایان می1
 شود.های هوا فقط توسط ترشحات مخاطی گرفته میشود، ناخالصی( آغاز می2
 .کندها با دیوارۀ نازک، هوا را گرم میشود، شبکۀ وسیعی از رگاز می( آغ3
 شود.یابد، آخرین خط دفاعی دستگاه تنفسی مشاهده می( پایان می4

 مفهومی( -متوسط -103) 3پاسخ: گزینه 

پایان کند. با های هوا ایجاد میخالصیابتدای مسیر ورود هوا در بینی، از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن، مانعی در برابر ورود نا

هایی ای وسیع از رگکند. در بینی شبکهکه در سراسر مجاری هادی ادامه پیدا می شوددار آغاز مییافتن این پوست در بینی، مخاط مژک

 .   کندبا دیوارۀ نازک وجود دارد که هوا را گرم می

   31سوال آزمون ماز  5مرحلۀ 
 ، درست است؟های ششی در انساندیوارۀ حبابکهای سنگفرشی در د گروهی از یاختهکدام عبارت، در مور

 ( ترشح عامل سطح فعال را به عهده دارند.1
 ( ظاهری مشابه یاختۀ پوششی مویرگ دارند.2
 .کنند( از غشای پایه مشترک با مویرگ استفاده می3
 دهند.( گازهای تنفسی را از دو الیه غشای خود عبور می4
 مفهومی( -سخت -103) 3سخ: گزینه پا

اکسید بین هوا و است. برای اینکه اکسیژن و کربن دی ترنوع اول، سنگفرشی و فراواندیوارۀ حبابک از دو نوع یاخته ساخته شده است. 

فرشی یک از بافت پوششی سنگها عبور کنند. هر دو دیواره، ها و دیوارۀ مویرگها باید از ضخامت دیوارۀ حبابکخون مبادله شوند این مولکول

در جاهای متعدد، بافت پوششی حبابک و مویرگ هر دو از یک غشای پایۀ مشترک استفاده اند که بسیار نازک است. الیه ساخته شده

از  توان گفت گروهی، در نتیجه مسافت انتشار گازها به حداقل ممکن رسیده است.  در واقع چون گفته در جاهای متعدد پس میکنندمی

  کنند.فرشی دیواره حبابک از غشای پایه مشترک با مویرگ استفاده میهای سنگیاخته

   6سوال آزمون ماز  22مرحلۀ 
 کدام گزینه، درست است؟

 ( در ترشحات مخاطی نای برخالف روده، آنزیم لیزوزیم وجود دارد.1
 کند.می های بینی، هوا را گرم( ترشحات مخاطی مجاری تنفسی همانند شبکۀ رگ2
 کند.دار در مجاری تنفسی، ترشحات مخاطی را به سمت باال هدایت می( هر یاختۀ مژک3
 گیرد.صورت محلول در آب صورت میای دستگاه تنفس، فقط به( تبادل اکسیژن در هر بخش مبادله4
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 مفهومی( -سخت -103) 4پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه

 است.  لیزوزیم )متعلق به نخستین خط دفاعی(، مواد ضد میکروبی وجود دارد. این ماده همان آنزیم دهنای و رو مخاطی( در ترشحات 1

کند. این شبکه به سطح درونی بینی بسیار نزدیک است، هایی با دیوارۀ نازک وجود دارد که هوا را گرم میای وسیع از رگ( در بینی، شبکه2

  کند.می ترشحات مخاطی هوا را مرطوبکه شود. در حالیریزی میتر از دیگر نقاط دچار خوننپذیری بیشتری دارد و آسابنابراین آسیب

که  غشای پایه مشترک مربوط به حبابک هست نه در بخش هادی! به همین سادگی!توی این سوال شما فقط به این نکته باید دقت کنید که 
 ت باال گفتیم!ها رو هم در سواالالبته نکات الزم برای رد بقیه گزینه

 (99)کنکور سراسری  است؟  نامناسبکدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر 

 « های .................... در بخش هادی دستگاه تنفسی انسان، گروهی از یاخته» 
 کنند. ( سنگفرشی به گرم شدن هوای دم کمک می1
 آورند. ای با ضخامت متفاوت را به وجود می( ترشحی، الیه2
 کنند. ( پوششی و مویرگی از غشای پایه مشترکی استفاده می3
 فرستند. ( غیرپیوندی، زوائدی به داخل ترشحات محتوی مواد ضد میکروبی می4

ای دستگاه تنفس مشاهده های پوششی دیوارۀ حبابک و دیوارۀ مویرگ، در بخش مبادلهوجود غشای پایۀ مشترک بین یاخته  3پاسخ: گزینۀ

 بخش هادی!  شود نهمی

 

 11سوال بندی پروژۀ جمع 8مرحلۀ 
 است؟ نادرستداران را دارند، کدام ویژگی های تنفس مهرهترین ساختار در اندامدر ارتباط با گروهی از جانوران که ساده

 .داران داردها ساختار مشابه، ولی عملکردی متفاوت در مقایسه با سایر مهرهکلیۀ آن( 1
 .کندتلمبه با فشار کمتر و تلمبۀ دیگری با فشار بیشتر فعالیت میصورت یک قلب به( 2
 .شودهمزمان وارد آب می( گامت)در هر جنس به منظور تولیدمثل، تعداد زیادی کامه ( 3
 .دهدبخش جلویی طناب عصبی در سطح پشتی بدن، برجسته شده و مغز را تشکیل می( 4

 ترکیبی( -سخت -103)1پاسخ: گزینۀ

 ها: گزینه بررسی سایر
کند. در این ( دوزیستان بالغ دارای گردش خون مضاعف هستند. در گردش مضاعف، خون ضمن یکبار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور می2

کند: یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادالت گازی و تلمبۀ دیگر با فشار بیشتر برای گردش عمومی، سامانه قلب به صورت دو تلمبه عمل می

  کند.فعالیت می

  28دوپینگ سوال  3آزمون جامع مرحلۀ 
 دار دارای .................. فاقد .................. است.به طور طبیعی، هر مهره

 غدد نمکی مجاور زبان -( پمپ فشار منفی هوا2   های قلبدیوارۀ ناقص بین بطن -( تنفس پوستی1

 ارتباط خونی بین جنین و مادر -( غدد نمکی4   یغضروف در اسکلت داخل -ایحفره( قلب سه3
 ها:بررسی سایر گزینه

که  بیابانیو  پرندگان دریاییو  خزندگاناز  برخی. ( بیشتر خزندگان، همۀ پرندگان و پستانداران دارای سازوکار فشار منفی در دستگاه تنفس خود هستند2

 دفع کنند.  غلیظهای ، به صورت قطرهنزدیک چشم یا زبان غدد نمکیاضافه را از طریق  توانند نمککنند، میمصرف می دارغذای نمکیا  آب دریا

  2دوپینگ سوال  6آزمون جامع مرحلۀ 

 نماید؟کامل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به 

 «شود.................. به طور حتم .................. مشاهده میدر هر »
 تولد نوزاد نارس -دار( پستاندار کیسه2             اح داخلیلق -گذار( جانور تخم1
 تغذیه نوزاد از غدد شیری در ناحیه سینه -دار( پستاندار کیسه4 پوستۀ ضخیم در اطراف تخم -گذار( جانور تخم3
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 4پاسخ: گزینه 
شود و بودن شرایط به صورت نارس متولد میکند. به دلیل مهیانا آغاز میمادر رشد و نمو ر رحم ابتداییدار مثل کانگورو، جنین ابتدا درون در پستانداران کیسه

شود تا مراحل رشد و نمو را کامل تغذیه می غدد شیری درون آنجا ضمن حفاظت، از رساند. در آناست، می بر روی شکم مادرای که خود را به درون کیسه

 !می هستند؛ نه سینهکند. بنابراین در این جانداران، غدد شیری در ناحیه شک

  23دوپینگ سوال  10آزمون جامع مرحلۀ 
خورند تا در فرصتی مناسب غذا را درون دهان خود نشخوار کنند. مشخصۀ این سرعت غذا میخوار، بهگروهی از جانوران گیاه

 جانوران کدام است؟

 خواران غیرنشخوارکننده معدۀ چهارقسمتی دارند.( همانند گیاه1
 ها امکان گوارش مواد وجود دارد.های معدۀ آن( در همۀ بخش2
 دهند.( گوارش آنزیمی را قبل از گوارش میکروبی انجام می3
 شود.ها وارد می( مواد غذایی فقط یک بار به سیرابی آن4

 مفهومی( -سخت -102) 2پاسخ: گزینه 

. این امن، غذا را با نشخوارکردن وارد دهان کنند و بجوندخورند تا در فرصت مناسب یا مکانی سرعت غذا میبه پستانداران نشخوارکننده

ها صورت شده از میکروبهای ترشحهستند. درونِ نگاری و سیرابی گوارش میکروبی غذا تحت تأثیر آنزیم معدۀ چهارقسمتیجانوران دارای 

مکان گوارش میکروبی وجود دارد. درون شیردان نیز پس درون هزارال هم اشوند؛ گیرد. از طرفی مواد غذایی از نگاری به هزارال وارد میمی

 شود.های گوارشی خود جانور ترشح میآنزیم

 ها: بررسی سایر گزینه

گیرد. در حالی که در پستانداران غیرنشخوارکننده صورت می عمل گوارش میکروبی، قبل از گوارش آنزیمیخواران نشخوارکننده، ( در گیاه3

 گیرد.بعد از گوارش آنزیمی صورت می مانند اسب، گوارش میکروبی

برای حل این سوال به این نکته نیاز است که پستانداران همگی دارای گردش خون مضاعف هستند و در این نوع سامانۀ گردش خون قلب 
مشترک پستانداران مورد های های ماز بارها ویژگیکند، یکی با فشار کمتر و اون یکی با فشار بیشتر. در آزمونبه صورت دو تلمبه عمل می

 دقیقاً توی گزینۀ دو این گزینۀ جواب سوال کنکور اومدهبندی نگاه کنید، پروژۀ جمع 8مرحلۀ  11سوال قرار گرفته و اگه به سوال 

 (99)کنکور سراسری  کنند، کدام است؟ هایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه میویژگی مشترک جانورانی که زاده 

 گیرد. یکروبی در آنها پس از گوارش آنزیمی صورت می( گوارش م1
 ( فشارخون ریوی در آنها، کمتر از فشارخون گردش عمومی بدن است. 2
 شود. های آنها وارد می( هوا به کمک مکش حاصل از فشار مثبت به شش3
 کند.( به هنگام بارداری، نوعی پردۀ جنینی از اختالط خون مادر و جنین جلوگیری می4

     2اسخ: گزینۀ پ

کنند. این جانوران دارای سامانۀ گردش مضاعف هستند. در هایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه میپستانداران جانورانی هستند که زاده

 گردش عمومی.  کند: یک تلمبه با فشار کمتر برای تبادالت گازی و تلمبه دیگر با فشار بیشتر بریاین سامانه قلب به صورت دو تلمبه عمل می
 

   17سوال  5آزمون مرحلۀ 
 کند؟نگاره )الکتروکاردیوگرام( مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل میبا توجه به منحنی قلب

 ..................«.................. نقطۀ  Cدر نقطۀ »
 شود.، تحریک الکتریکی در دستۀ تارهای بطنی منتشر میB -( برخالف1
 .شود، با انقباض دهلیز خون به درون بطن سرازیر میA -( همانند2
 بیشتر از فشار دهلیز است. ، فشار درون بطنD -( همانند3
 شود.، صدای قوی و گنگِ قلب شنیده میE( برخالف 4
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 مفهومی( -سخت -104) 1پاسخ: گزینه 

جریان الکتریکی  Bدهم، در نقطۀ  4فصل 9با توجه به شکل

، جریان الکتریکی در Cیزها منتشر شده و در نقطۀ درون دهل

  شود.دستۀ تارهای بطنی منتشر می

 ها: بررسی سایر گزینه
شود نه در ، انقباض دهلیزها شروع میP( در قلّۀ منحنی 2

  ! Pشروع ثبت منحنی 

  در نقاطA  وC خون از دهلیز به درون بطن سرازیر می-

ها در انقباض به این یاخته Cای دهلیز در حال استراحت هستند در حالی که در نقطه های ماهیچهیاخته Aشود اما با این تفاوت که در نقطه 

 . برندسر می

 
  21سوال  9آزمون مرحلۀ 

 توان بیان داشت که در هر دو نقطۀ ..................( مقابل، میECGنگاره )با توجه به منحنی قلب

1 )a  وcها است.شتر از فشار خون درون بطن، فشار خون دهلیزها بی 
2 )b  وdشودگرهی منتشر می، موج الکتریکی در مسیرهای بین. 
3 )f  وh.ماهیچۀ مخطط قلبی، درحال استراحت است ، 
4 )e  وgهای سینی قلب باز است.، نیمی از دریچه 

 مفهومی( -متوسط -104) 1پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 اینگونه نیست. d شود. در حالی که در نقطۀ الکتریکی در دهلیزها و مسیرهای بین گرهی منتشر می موج b( در نقطه 2

آموزان رسد اما واسه دانشمسلط باشید. در ظاهر این سوال سخت به نظر می 63برای حل این سوال باید به چرخۀ ضربان قلب و شکل صفحۀ 

 رو شدن، این سوال به سادگی آب خوردن حل میشه .......... وبهها رمازی که بارها با نکات این شکل توی آزمون

کند؟ های مختلف قلب انسان، چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل میهای ایجاد شده در بخشدر ارتباط با تحریک
 (99)کنکور سراسری  

 .« شود، .................... منتقل می به طور معمول در انسان، زمانی که موج الکتریکی به .................» 
 گردد. انقباض دهلیزها آغاز می –ها ای درون دیوارۀ بطنالف( تارهای ماهیچه

 یابد. ها پایان میانقباض بطن –ها ب( الیۀ عایق بین دهلیزها و بطن
 ها آغاز شده است. مرحلۀ انقباض بطن –ج( گرۀ دهلیزی بطنی 

 انقباض دهلیزها پایان یافته است.  –ها یوارۀ بین بطنای دد( تارهای ماهیچه
1)1                          2)2                             3)3                                   4)4            

 درست است.« د»فقط مورد  1پاسخ: گزینۀ

ای ج الکتریکی به تارهای ماهیچهکنید، زمانی که موطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان 

شود، انقباض دهلیزها تمام شده است. آغاز انقباض دهلیزها قبل ها منتقل میدیوارۀ بین بطن

 گیرد. ها انجام میای دیوارۀ بطناز انتقال موج الکتریکی به تارهای ماهیچه
 
 
 
 
 
 
 



https://biomaze.ir/store
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  1سوال آزمون ماز  5مرحلۀ 
 و ساز در بدن جانداران، درست است؟ های سوختکدام گزینه، دربارۀ واکنش 

 .شودها تأمین میها توسط آنزیمسازی آنانرژی فعال( 1
 شدنی هستند.مهای اختصاصی، انجافقط در حضور آنزیم( 2
 رسند.سازی کافی، به انجام میفقط در صورت وجود انرژی فعال( 3
 رسند.می( فقط با مصرف نوعی آنزیم در طی واکنش شیمیایی، به انجام 4

 خط به خط( -آسان -121) 3پاسخ: گزینه 

سازی گیرند که انرژی اولیه کافی برای انجام آن وجود داشته باشد. این انرژی را انرژی فعالهای شیمیایی در صورتی سرعت مناسب میواکنش

 طور هستند. همینشوند ساز مطرح میوها در بدن موجود زنده نیز که با عنوان کلی سوخت. انجام واکنشگویند

 ها: بررسی سایر گزینه
سازی واکنش را تأمین دهد؛ نه اینکه انرژی فعالسازی واکنش را کاهش میها را افزایش و انرژی فعال( آنزیم امکان برخورد مناسب مولکول1

 کند!

ها در عدم حضور آنزیم هم هند. پس این واکنشدرا افزایش می شدنی هستندانجامهایی را که در بدن موجود زنده، ها سرعت واکنش( آنزیم2

 دهد.شدنی هستند، اما آنزیم با شرکت در این واکنش، سرعت آن را افزایش میانجام

وال کلید حل این سوال اینه که هر واکنشی انجام شدنی نیست! همین .......... دقیقاً همین دو خط باال رو کی هایالت کردم بخون و بعد بیا س
 حل کن و لذت ببر از این همه تطابق .........        کنکور رو 

 (99)کنکور سراسری  است؟  نامناسبکدام مورد برای تکمیل عبارت زیر،  

 « تواند ...................... نوعی آنزیم می» 
 خواه را به انجام رساند. زا، نوعی واکنش انرژیبا کمک فرایندی انرژی( 1
 مرحله ایجاد کرده است، در مرحلۀ دیگری بشکند.  ( پیوندی را که در یک2
 های انجام نشدنی را ممکن سازد. سازی واکنش( از طریق کاهش انرژی فعال3
 ماده تنظیم کند. های دیگر، تمایل خود را به پیش( از طریق اتصال با مولکول4

چنین با این کار سرعت دهد. همسازی واکنش را کاهش میفعال ها را افزایش و انرژیآنزیم امکان برخورد مناسب مولکول  3پاسخ: گزینۀ 

 کند. هایی را که در بدن موجود زنده انجام شدنی هستند را زیاد میواکنش
 

   37سوال آزمون ماز  6مرحلۀ 
 شود، صادق است؟ها دیده میای که در اسنفجکدام عبارت، دربارۀ سامانۀ انتقال ویژه

 جایی آب نقش دارند.دار در جابهقههای هر یاختۀ ی( تاژک1
 ( فقط یک منفذ برای خروج آب از حفرۀ میانی بدن وجود دارد.2
 دارد. های دیوارۀ بدن وجود( فقط یک حفره برای دریافت آب از سوراخ3
 .شود( آب با عبور از منفذ میانیِ یاختۀ سازندۀ منفذ، به حفرۀ میانی بدن وارد می4

 مفهومی( -ختس -104) 4پاسخ: گزینه 

 شود. کنید، آب با عبور از میان یاختۀ سازنده  منفذ وارد حفرۀ میانی اسفنج میطور که در شکل مشاهده میهمان

  ها:بررسی سایر گزینه

 دار، فقط یک تاژک دارد.بینید، هر یاختۀ یقهطور که در شکل مقابل می( همان1

ها به جای گردش درونی مایعات، آب ی دارند؛ به عنوان مثال در اسفنجامهرگان سامانۀ انتقال ویژه( برخی از بی3و2

تری های بزرگهایی وارد و پس از آن از سوراخ یا سوراخهای دیواره به حفره یا حفرهاز محیط بیرون از طریق سوراخ

 . شودخارج می

                                                                                                                                                              سامانة گردش آب                                                         
 است. مهرگاناز بی برخی درویژه نوعی سامانۀ انتقال 

 دار، یک تاژک دارد( دارند.)هر یاختۀ یقهتاژک که  هستند دارهای یقهیاختهها، نعامل حرکت آب در آ
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 هاییحفره یا حفرههای دیواره به به جای گردش درونی مایعات، آب از محیط بیرون از طریق سوراخها اسفنجدر  مثال:
 شود.خارج میتری بزرگ هایسوراخ یا سوراخوارد، و پس از آن از 

 بررسی شکل
 فنج:های سازنده بدن اسانواع یاخته

  دار که در الیه درونی هستند.های یقهیاخته ❶
 دهنده مجرا که کشیده هستند  های تشکیلسلول❷
 باشد.برای اتصال چند اسفنج ممکن است یک پایه مشترک وجود داشته طبق شکل،های الیه بیرونیسلول ❸

 

درسی گیر داده ....... مفتخرم که اعالم کنم امسال برای اولین بار در های کتاب احتماالً تا االن متوجه شده باشی که کنکور امسال بدجور به شکل
شد. اینم بگم که از دل همین آزمون دو سوال های کتاب درسی مطرح تا سوال فقط از شکل 50کشور، آزمونی در ماز طرح کردیم که توش 

  ها ......البته نه واسه مازی (  بیرون اومد که یکی از اونا به شدت چالشی شد197و  172کنکور امسال )سوال 

 

 (99)کنکور سراسری  کدام عبارت، دربارۀ نوعی اسفنج صادق است؟ 

 دار قرار دارند. های تاژکهای سازندۀ منفذ فقط در مجاورت یاخته( یاخته1
 کند. ( آب از طریق سوراخ کیسۀ گوارشی به خارج از بدن راه پیدا می2
  شوند.سطح داخلی بدن یافت می دار فقط درهای یقه( یاخته3
 شود. دار وارد بدن میهای تاژک( آب فقط به کمک یاخته4

دار فقط در سطح داخلی بدن های یقهکنید، در اسفنج یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان  3پاسخ: گزینۀ

 شوند.   یافت می
 
 

  35سوال آزمون ماز  22مرحلۀ 
 بارت زیر مناسب است؟چند مورد، برای تکمیل ع

 «تواند از پیامدهای .................. باشد.طور طبیعی، .................. میبه»

 رژیم غذایی پرچرب -ابتال به یرقان )زردی( -الف
 تنش و اضطراب بلندمدت -آسیب به بافت پوششی مری -ب
 های کناری در غدد معدهتخریب یاخته -افزایش ترشح اریتروپویتین -ج
 مصرف بلندمدت سیگار -دار در نایای مژکهای استوانهرفتن یاختهاز بین -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ترکیبی( -سخت -102) 4پاسخ: گزینه 

 کنند.همۀ موارد عبارت را به درستی کامل می

 بررسی موارد: 
شود؛ زیرا ویتامین خونی خطرناکی دچار میرد به کمهای کناری معده، عالوه بر ساخته نشدن کلریدریک اسید، فدر صورت تخریب یاخته -ج

12B خونی میزان افتد. از طرفی در کمشود و زندگی فرد به خطر میهای قرمز در مغز استخوان الزم است، جذب نمیکه برای ساختن گویچه

 . یابدریز کبد و کلیه افزایش میهای درونترشح اریتروپویتین از یاخته
    3سوال  آزمون ماز  9مرحلۀ 

 نماید؟کامل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به 

 ..................«رود که در انسان، به دنبال .................. انتظار می»
 جذب ویتامین مؤثر در انعقاد خون کاهش یابد. -( ایجاد سنگ در کیسۀ صفرا1
 مشکل مواجه شود. تولید گویچۀ قرمز با -( اختالل در فعالیت غدد معدی2
 ها در فضای روده کاهش یابد.میزان مونوساکارید -( ایجاد عالئم بیماری سلیاک3
 ها در روده اختالل ایجاد نشود.در نخستین گام گوارش چربی -( انسداد بخش انتهایی مجرای صفرا4
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 ترکیبی( -سخت -102) 4پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه

در رودۀ باریک  12Bجذب ویتامین کنند. عامل داخلی برای ترشح می اسید و عامل داخلیکلریدریکد معده، های کناری غد( یاخته2

خونی خطرناکی مبتال اسید، فرد به کمها تخریب شوند یا معده برداشته شود، عالوه بر ساخته نشدن کلریدریکضروری است. اگر این یاخته

  افتد.شود و زندگی فرد به خطر میهای قرمز در مغز قرمز استخوان الزم است، جذب نمیویچهبرای ساختن گ 12Bشود؛ زیرا ویتامین می
    6آزمون ماز سوال  1مرحلۀ 

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می
 ..................«های موجود در نیمه پایینی هر غدۀ معده در انسان، .................. یاخته»
  .کنندهای فعال و غیرفعال را ترشح میانواعی از آنزیم -بیشتر (1
 کنند. با ترشح گاسترین، تولید اسید معده را تحریک می -( برخی2
  .نقش دارند 12Bکننده از در ساخت عامل حفاظت -( بیشتر3
 در ساخت مادۀ مخاطی به همراه بیکربنات نقش دارند. -( برخی4

 مفهومی( -تسخ -102) 1پاسخ: گزینه 
های موجود در کنید، بیشتر یاختهطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

ها، های اصلی هستند که این یاختهنیمۀ پایینی غدد معدی، از نوع یاخته

پپسینوژن )انواعی از پروتئازهای غیرفعال( به همراه لیپاز )آنزیم فعال( ترشح 

 . کنندمی

 ها:بررسی سایر گزینه
های کناری که در ترشح اسید معده و عامل داخلی معده نقش دارند، ( یاخته3

  دهند.های غدد معدی را تشکیل میبرخی از یاخته
 های کناری غدد معده رو بلد باشید همین! واسه حل این سوال فقط باید نقش یاخته

 (99)کنکور سراسری  است؟  غیرممکناسید بدن انسان، کدام مورد در ارتباط با کمبود ترشح کلریدریک 

 بَهر )هماتوکریت( فرد تغییر یابد. ( میزان خون1
 های غذایی فرد دستخوش اختالل شود. ( هضم پروتئین2
 های عصبی رخ داده باشد. های یاخته( اختاللی در عملکرد شبکه3
 ریز در طول لولۀ گوارش فرد کاهش یابد. ( همۀ ترشحات برون4

تواند منجر به کاهش ترشحات کنند. کاهش ترشح اسید معده به تنهایی نمیکناری معده، اسید کلریدریک ترشح می هاییاخته  4پاسخ: گزینۀ 

 ریز در سراسر طول لوله گوارش شود!برون

 
    14آزمون ماز سوال  1مرحلۀ 

 نماید؟طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به
شوند که پس از خروج از بخشی از لولۀ گوارش که .................. است، ابتدا به محلی وارد میدر .................. مواد غذایی »

».................. 
 .در مجاور محل پایان گوارش شیمیایی غذا قرار دارد -بخش حجیم انتهای مری -( ملخ1
 .کندذا را تسهیل میهای خود، گوارش مکانیکی غبا سنگریزه -کامالً به کبد متصل شده -( کبوتر2
 .تواند گلوکز را به محیط داخلی بدن وارد کندنمی -کنندۀ سلولزهای تجزیهمحل زندگی میکروب -اسب( 3
 دهد.امکان تأمین انرژی جانور با دفعات کمتر تغذیه را به آن می -بالفاصله بعد از مری قرار گرفته -( کرم خاکی4

 مفهومی( -سخت -102) 1پاسخ: گزینه 
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های معده در مجاورت کیسهشوند. پیشمعده وارد میدان )بخش حجیم انتهای مری( ابتدا به پیشملخ، مواد غذایی بعد از خروج از چینه در

 معدی قرار گرفته است.

 ها:بررسی سایر گزینه
های درون سنگدان به وند. سنگریزهش( در کبوتر، سنگدان به کبد متصل شده است. مواد غذایی پس از خروج از سنگدان، به روده وارد می2

 کنند.گوارش مکانیکی غذا کمک می

. بنابراین، رودۀ بزرگ اسب قادر به جذب گلوکز کنندکنندۀ گلوکز در رودۀ کور )ابتدای رودۀ بزرگ( زندگی میهای تجزیهدر اسب، میکروب( 3

 باشد.حاصل از گوارش سلولز می

شوند. دان، ابتدا به سنگدان وارد مید از مری قرار گرفته است. و مواد غذایی پس از خروج از چینهدان بالفاصله بع( در کرم خاکی، چینه4

 دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند. دان به جانور این امکان را میچینه
  14آزمون ماز سوال  9مرحلۀ 

 ای دارد؟دستگاه گوارش در ملخ چه مشخصه

 معده بیشتر از طول معده است.طول پیش (1
 شود.های درون دهان آغاز می( گوارش مواد غذایی توسط آرواره2
 .یابندها گوارش میترین بخش لولۀ گوارش، توسط آنزیم( گروهی از مواد غذایی در حجیم3
های شده از کیسههای ترشح( مواد غذایی پس از ورود به معده، توسط آنزیم4

 یابند.ارش میمعده گو
 مفهومی( -سخت -102) 3پاسخ: گزینه 

ترین بخش لولۀ دان حجیمچینهکنید، طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

دان بخش حجیم انتهای مری است که در آن غذا ذخیره و نرم . چینهگوارش است

در بود  آمیالز بزاق شروع شده ها که در دهان توسط آنزیمشود. گوارش کربوهیدراتمی

 . دان ادامه می یابدچینه

آموزان مازی چون در طول سال بارها و بارها با این واسه حل این سوال شما باید به نکات لولۀ گوارش جانوران مختلف مسلط باشی. دانش
تی که هایالت کردم رو بخون رو شدن توی کمترین زمان تونستن سوال رو جواب بدن ......... میخوای امتحان کنی؟! اول نکامدل سواالت روبه

 )بخش باالیی( و بعد سوال کنکور رو جواب بده ...... 

 (99)کنکور سراسری  کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  

 « در بخشی از لولۀ گوارش ..................... » 
 شوند. گیری میزیادی آبگردند، مواد غذایی تا حدود های گوارشی جانور ترشح می( گاو که آنزیم1
 شود. ( اسب که در محل اتصال رودۀ بزرگ به رودۀ کوچک است، سلوالز جانور وارد عمل می2
 گردد. های گوارشی جانور ترشح میشود، آنزیم( پرنده که فرایند آسیاب کردن غذا انجام می3
 اند. شود، مواد غذایی تا حدی گوارش یافته( ملخ که غذا نرم و ذخیره می4

ها به دان، توسط آراوارهشوند. مواد غذایی قبل از ورود به چینهدان ذخیره و نرم میدر لولۀ گوارش ملخ، مواد غذایی در چینه 4پاسخ: گزینۀ 

 اند. های بزاق در دهان به صورت شیمیایی تا حدی گوارش یافتهصورت مکانیکی و توسط آنزیم

 
 

    30آزمون ماز سوال  5مرحلۀ 
طور طبیعی در بخشی از یک مویرگ خونی، نیروی فشار اسمزی با فشار تراوشی برابر است. کدام موارد، به ترتیب موجب به

 شوند؟افزایش و کاهش فاصلۀ این بخش نسبت به ابتدای مویرگ می

 افزایش فشار در دهلیز راست -( مصرف زیاد نمک1
 سوء تغذیه -های سیاهرگی( اختالل در فعالیت دریچه2
  افزایش تولید آلبومین -های منفذدار( اختالل در غشای پایه مویرگ3
 کاهش نیروی واردشده از سوی خون بر دیوارۀ رگ -سینه ( افزایش فشار منفی در قفسه4
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 ترکیبی( -سخت -104) 3پاسخ: گزینه 

های منفذدار وجود دارد که غشای پایه ضخیم دارند. الیۀ درون کلیه، مویرگ

ها های درشت مثل پروتئینها، عبور مولکولغشای پایه این مویرگ پروتئینی در

ها منجر به افزایش کند. بنابراین، اختالل در غشای پایه این مویرگرا محدود می

شود. در حالی دفع پروتئین از طریق ادرار و لذا کاهش فشار اسمزی خون می

 .شوداسمزی خون میکه افزایش تولید آلبومین در بدن، منجر به افزایش فشار 
  20بندی سوال پروژۀ جمع 1مرحلۀ 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

 ..................«شود، نوعی مادۀ آلی موجود در ادرار که .................. می»
 بودن آن بسیار کمتر از آمونیاک است.ویژگی سمی -( فقط از تجزیۀ آمینواسیدها ایجاد1
 اسیدهاست.حاصل سوخت و ساز نوکلئیک -با رسوب در مفاصل سبب ایجاد نقرس (2
 کلیه ایجاد کند. تواند با رسوب در لگنچه سنگمی -زدایی آمونیاک ایجاد( از سم3
 شود.فسفات تولید میدر پی مصرف کراتین -ها دفع( برای حفظ تعادل یون4
 خط به خط( -متوسط -105) 2پاسخ: گزینه  

پذیری زیادی در آب ندارد؛ بنابراین تمایل آن به رسوب اسید انحاللشود. اوریکحاصل می اسیدهانوکلئیکوساز اسید در نتیجۀ سوختاوریک

شود. نقرس یکی ها ایجاد سنگ کلیه و در مفاصل باعث بیماری نقرس میاسید در کلیهکردن و تشکیل بلور زیاد است. رسوب بلورهای اوریک

 . ای مفصلی است که با دردناک شدن مفاصل و التهاب آنها همراه استهاز بیماری

 ها: بررسی سایر گزینه

آید که بسیار سمی است. تجمع آمونیاک در خون به سرعت به آمونیاک به دست می در نتیجۀ تجزیۀ آمینواسیدها و نوکلئوتیدها،( 3

اسید . اما سنگ کلیه به دلیل رسوب اوریککنداکسید به اوره تبدیل میدیکبد، آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کربن انجامد. مرگ می

  شود.ایجاد می
   19آزمون ماز سوال  6مرحلۀ 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

 «افزایش و کاهش یابند.رود که .................. به ترتیب طور طبیعی در بدن انسان، به دنبال .................. انتظار میبه»

 های اسمزیترشح هورمون ضدادراری و فعالیت گیرنده -( افزایش غلظت مواد حل شده در خوناب1
 هاتحریک مرکز عصبی تشنگی و دفع آب توسط کلیه -( افزایش ترشح هورمون ضدادراری2
  حجم ادرارِ تخلیه شده به لگنچه و ترشح آلدوسترون -( افزایش ترشح آنزیم رنین3
 ترشح رنین و مقدار سدیم ادرار -( کاهش فشار تراوشی در کالفک )گلومرول(4

 مفهومی( -سخت -105) 4پاسخ: گزینه 

 بررسی سایر موارد: 
یابد. در این وضعیت، از کلیه آنزیمی به نام رنین به خون ( در نتیجۀ کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آن، فشارخون در کلیه کاهش می3

کلیه، هورمون آلدوسترون شود از غدۀ فوقها، باعث میای از واکنشاندازی مجموعههای خوناب و راه. رنین با اثر بر یکی از پروتئینشودترشح می

ها افزایش شود. در نتیجۀ بازجذب سدیم، بازجذب آب هم در کلیهها بازجذب سدیم را باعث میشود. هورمون آلدوسترون با اثر بر کلیهترشح 

  یابد.بد. پس در نهایت، حجم ادرار کاهش مییامی
 

 نکته نیاز داشتید که در سواالت باال هایالیت شدن!! به همین سادگی! 4برای حل این سوال کنکور هم به 
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 (99)کنکور سراسری  چند مورد در ارتباط با انسان صحیح است؟ 

 گردد. هایی از بدن متورم میبخش الف( در نوعی بیماری کلیوی، میزان فشار اسمزی خون کاهش و
 رود. کاری کبد، میزان اوره خون پایین و میزان آمونیاک خون باال میب( در نوعی بیماری مربوط به کم

 یابد. دار در مجاورت نوعی بافت پیوندی افزایش میج( در نوعی بیماری مفصلی، میزان رسوب مادۀ دفعی نیتروژن
 گردد. کلیه، مقدار زیادی از آب نوشیده شده، دفع میکاری غدۀ فوقکم د( در نوعی بیماری مربوط به

1)1                             2)2                              3)3                                    4)4         
 همۀ موارد درست است.   4پاسخ: گزینۀ 

شدن بدن شود که منجر به متورمیافته و در پی آن ادم )خیر( ایجاد میفشار اسمزی خون کاهشها، الف( در صورت دفع پروتئین در کلیه

 شود.می

کاری کبد، میزان اوره کاهش و آمونیاک شود؛ بنابراین در صورت کماکسید به اوره تبدیل میدیب( در کبد، آمونیاک با ترکیب شده با کربن

 یابد. خون افزایش می

 شود. کند و سبب دردناک شدن و التهاب مفاصل میماری مفصلی است که در آن بلورهای اسیداوریک در مفاصل رسوب میج( نقرس نوعی بی

کلیه در بازجذب سدیم از کلیه نقش دارد. به دنبال بازجدب سدیم، آب هم بازجذب د( هورمون آلدوسترون ترشح  شده از بخش قشری غدۀ فوق

 یابد. ل در ترشح این هورمون، مقدار دفع آب افزایش میشود. بنابراین در صورت اختالمی
  

   19آزمون ماز سوال  6مرحلۀ 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

 ..................«های .................. قطعاً در یک تخمک گیاه نهاندانۀ دوالد )دیپلوئید( همۀ یاخته»

 دهند.ز نقاط وارسی، ساختارهای چهارکروماتیدی تشکیل میبا عبور ا -( پارانشیم خورش1
 کنند.با عبور از نخستین نقطۀ وارسی، ژنوم خود را مضاعف می -( حاصل از تقسیم میوز2
 نمود )ژنوتیپ( و مقدار مادۀ ژنتیک یکسان هستند.دارای ژن -( کیسۀ رویانی3
 اند.ه شدههای دوالد )دیپلوئیدی( احاطتوسط یاخته -( قابل لقاح4

 مفهومی( -سخت -118) 4پاسخ: گزینه 

های . که هر دو یاخته توسط یاختهایزا و یاختۀ دوهستهتخمشود؛ یاختۀ در تخمک یک گیاه نهاندانه، دو نوع یاختۀ قابل لقاح تولید می

 .شونددیپلوئیدی تخمک احاطه می

یاختۀ هاپلوئیدی  4های دیپلوئیدی میوز کرده و گیرد. یکی از این یاختهبر میهای دیپلوئیدی را در تخمک جوان پوششی دوالیه دارد که یاخته

های کیسۀ کند. پس در نهایت، همۀ یاختهمانده و با تقسیم میتوز خود، کیسۀ رویانی را ایجاد میآورد. یکی از آن چهاریاخته باقیبه وجود می

 .اندهای دیپلوئیدیِ تخمک، احاطه شدهرویانی توسط یاخته

 .اندهای دیپلوئیدیِ بساک احاطه شدههای گردۀ نارس نیز توسط یاختهیاخته

های دیپلوئیدی احاطه افشانی درون مادگِی گل قرار دارند و توسط یاختهها نیز در هنگام گردههای رویشی و زایشی و همچنین اسپرمیاخته

  شوند.می

  10بندی سوال پروژۀ جمع 7مرحلۀ 
 دار کدام گزینه درست است؟اهان گلدر ارتباط با گی

 تر در دانۀ گرده، توانایی تقسیم هسته و سیتوپالسم دارد.( یاختۀ درشت1

 کند.( هر گردۀ نارس با انجام دو میتوز متوالی، دانۀ گرده رسیده را ایجاد می2

 های حاصل از میوز یاختۀ خورش در تخمک، سیتوپالسم برابری دارند.( همۀ یاخته3

 .الد )هاپلوئید( در تماس استهای تکترین یاخته در کیسۀ رویانی در دو طرف خود با یاختهگبزر( 4
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 مفهومی( -متوسط -118) 4پاسخ: گزینه 

ترین یاخته کنید، در یک گیاه دوالد، بزرگطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

الد در های تکهای است در دو طرف خود با یاختدر کیسۀ رویانی که یاختۀ دوهسته

 . گیرندقرار می الدسه یاختۀ تکای، تماس است. در هر سمت یاختۀ دوهسته

 
 

 
ای هم قابل برای حل این سوال کنکور هم فقط کافیه بدونید یاخته دو هسته

 لقاح هست و دو تا هسته داره! همین!!!!

 (99)کنکور سراسری   است؟ نادرستی انجام لقاح را دارد، به طور معمول، کدام مورد دربارۀ هر یاختۀ یک گل دوجنسی که توانای

 ( فاقد بخش حرکتی است.  1
 شود. ( در بخش متورم مادگی یافت می2
 تن )کروموزوم( دارد. ( تنها یک مجموعه فام3
 الد )هاپلوئید(ی است. ای تک( حاصل رشتمان )میتوز( یاخته4

ها در یک گیاه دوالد، ای و اسپرم توانایی لقاح دارند. از بین یاختهزا، دوهستههای تخماختهدر یک گل دوجنسی دیپلوئید، ی   3پاسخ: گزینۀ

 تنی است. ای دارای دو مجموعۀ فامتنی و یاختۀ دوهستهاسپرم و تخمزا دارای یک مجموعۀ فام
 
 

  10بندی سوال پروژۀ جمع 7مرحلۀ 
 رو، کدام گزینه درست است؟با توجه به شکل روبه

 شود.مایعی لغزنده برای کاهش اصطکاک بین دو استخوان تولید می 3( در بخش 1
 کند.ای است که کپسول مفصلی را ایجاد مینوعی بافت پیوندی رشته 1( بخش 2
 شوند.تحت تأثیر هورمون رشد به یاختۀ استخوانی تبدیل می 4های بخش ( یاخته3
 .هاستبیشتر از تعداد یاخته های کالژن بسیارتعداد رشته 2( در بافت بخش 4

 ترکیبی( -متوسط -113)  4پاسخ: گزینه 

کپسول مفصلی است. کپسول مفصلی  2بخشکنید، طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

های کالژن از بافت ای میزان رشتهای است. در بافت پیوندی رشتهاز نوع بافت پیوندی رشته

؛ بنابراین ای آن نیز اندک استای آن کمتر و مادۀ زمینههپیوندی سست بیشتر و تعداد یاخته

های کالژن بسیار بیشتر از تعداد ای، تعداد رشتهتوان گفت در بافت پیوندی رشتهمی

 .هاستیاخته
   6آزمون ماز سوال  11مرحلۀ 

 ؟شودنمیدر بررسی ساختار یک ماهیچۀ اسکلتی، کدام مورد مشاهده 

 .ای احاطه شده استای توسط بافت پیوندی رشتهچه( هر دسته از تارهای ماهی1
 ای توسط بافت پیوندی احاطه شده است.( چندین دسته از تارهای ماهیچه2
 دهند.( چندین غالف پیوندی در انتهای ماهیچه زردپی را تشکیل می3
 ای توسط غالفی از بافت پیوندی احاطه شده است.( هر تار ماهیچه4
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 مفهومی( -آسان -113) 4پاسخ: گزینه 

کنید، یک ماهیچۀ اسکلتی از چندین طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

ای از تعدادی هر دسته تار ماهیچهای تشکیل شده است. دسته تار ماهیچه

این دسته تارها با غالفی از بافت ای تشکیل شده است. یاخته یا تار ماهیچه

های پیوندی در انتها، غالف این ای محکم احاطه شده است.پیوندی رشته

های دو انتهای آیند. زردپیبه صورت طناب یا نواری محکم به نام زردپی در می

 . شوندهای مختلف متصل میماهیچه، به استخوان

بینید، هر دسته از تارها توسط یک غالف پیوندی طور که در شکل میهمان

غالف پیوندی دیگر احاطه شده است و در نهایت نیز کل ماهیچه درون یک 

 شود.ای دیده میتارهای ماهیچه قرار گرفته است. در واقع در سه سطح مختلف، بافت پیوندی در اطراف دسته

 

 رو ببینید و حل کنید! هایالیتنیاز به توضیح نیست! خودتون 

 (99)کنکور سراسری  ر صحیح است؟ ظکدام عبارت دربارۀ بخش مورد ن

 پذیری کمی دارد. کند، انعطافها را به هم متصل میوان( برخالف بخشی که استخ1
 ای اندکی دارد. نماید، مادۀ زمینهای را احاطه میهمانند بخشی که هر دسته تار ماهیچه( 2
های کند، دارای یاختهمیهای پوششی رودۀ باریک را پشتیبانی ( همانند بخشی که یاخته3

 زیادی است. 
دارد، واجد های پوششی معده را به یکدیگر متصل نگه می( برخالف بخشی که یاخته4

 های گلیکوپروتئینی است. رشته
ای بخش مشخص شده با عالمت سوال، کپسول مفصلی است که از نوع بافت پیوندی رشته  2پاسخ: گزینۀ 

ای شتهشود. بافت پیوندی رای احاطه میای نیز توسط بافت پیوندی رشتهباشد. هر دسته تار ماهیچهمی

 ای اندک است. دارای مادۀ زمینه

 

 
    37بندی سوال پروژۀ جمع 3مرحلۀ 

 است؟ نامناسبنمودن عبارت زیر کدام گزینه، برای کامل

توانند موجب کاهش یابد که میهایی از غدۀ فوق کلیه افزایش میهای ..................مدت، ترشح هورموندر پاسخ به تنش»
 «شوند.... ...............

 فعالیت سومین خط دفاعی بدن -( بلند2               هاانقباض ماهیچۀ صاف در نایژک -( کوتاه1
 خوارهای خارج از خونفعالیت درشت -( بلند4  انقباض ماهیچۀ صاف در هر سرخرگ -( کوتاه3

 ترکیبی( -سخت -114) 3پاسخ: گزینه 

ها فشارخون را افزایش شود. این هورموننفرین ترشح مینفرین و نوراپیهای اپیکلیه، هورمونمدت از غدۀ فوقهای کوتاهدر پاسخ به تنش

شوند؛ در نتیجه ها( میها )انقباض ماهیچۀ جدار آنها سبب تنگ شدن این رگها با اثر بر ماهیچۀ صاف دیوارۀ سرخرگدهند. این هورمونمی

  یابد.فشارخون افزایش می

  ها: بررسی سایر گزینه
ها دهد. اگر تنشمدت، مثل غم از دست دادن نزدیکان با ترشح کورتیزول پاسخ دیرپا میهای طوالنیکلیه به تنش( بخش قشری غدۀ فوق4و2

  کند.به مدت زیادی ادامه یابد، کورتیزول دستگاه ایمنی را تضعیف می
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   3آزمون ماز سوال  9مرحلۀ 
 نماید؟کامل می درستیناکدام گزینه، عبارت زیر را به 

 ..................«رود که در انسان، به دنبال .................. انتظار می»
 جذب ویتامین مؤثر در انعقاد خون کاهش یابد. -ایجاد سنگ در کیسۀ صفرا( 1
 تولید گویچۀ قرمز با مشکل مواجه شود. -( اختالل در فعالیت غدد معدی2
 ها در فضای روده کاهش یابد.میزان مونوساکارید -یاک( ایجاد عالئم بیماری سل3
 ها در روده اختالل ایجاد نشود.در نخستین گام گوارش چربی -( انسداد بخش انتهایی مجرای صفرا4

 ترکیبی( -سخت -102) 4پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
شوند. بنابراین اختالل در ترشح صفرا ممکن است به سوء ا جذب میهها و همراه آن( مانند چربیDAKEهای محلول در چربی )( ویتامین1

 و کلسیم در روند انعقاد خون نقش دارند. Kها در بدن منجر شود. ویتامین ها و کمبود آنجذب این ویتامین

در رودۀ باریک  12Bجذب ویتامین کنند. عامل داخلی برای ترشح می اسید و عامل داخلیکلریدریکهای کناری غدد معده، ( یاخته2

خونی خطرناکی مبتال اسید، فرد به کمها تخریب شوند یا معده برداشته شود، عالوه بر ساخته نشدن کلریدریکضروری است. اگر این یاخته

  افتد.شود و زندگی فرد به خطر میهای قرمز در مغز قرمز استخوان الزم است، جذب نمیبرای ساختن گویچه 12Bشود؛ زیرا ویتامین می

 19دوپینگ سوال  5آزمون جامع مرحلۀ 

 است؟  نامناسبکدام گزینه، برای عبارت زیر 

 «دهد. به طور طبیعی در انسان، هورمون .................. همانند .................. را افزایش می» 
  وکز خونابکورتیزول، گل -نفرین( نوراپی2              نفرین، فشار خوناپی -( آلدوسترون1
 نفرین، توان مقاومت در برابر تنشاپی -( کورتیزول4 های سدیم        کورتیزول، بازجذب یون -( آلدوسترون3

 شود. اما هورمون کورتیزول، فاقد این توانایی است.ها میهای سدیم از کلیههورمون آلدوسترون، موجب افزایش بازجذب یون

 ها: بررسی سایر گزینه

 شوند.نفرین، منجربه افزایش فشار خون میهورمون آلدوسترون و اپی( هر دو 1

 شوند.کلیه همانند کورتیزول، باعث افزایش میزان گلوکز خون میهای بخشی مرکزی فوق( هورمون2

ا را افزایش هترشح شده و توان مقاومت در برابر تنشهای محیطی کلیه همانند کورتیزول، در تنشقهای بخش مرکزی فو( هورومون4 

 دهند. می
شو هر قسمت از این سوال کنکور از یک جای کتاب درسی اومده! به خاطر همین چند تا تست ماز رو آوردیم و نکات هایالیت شده

 بخونید و به راحتی تست رو حل کنید!

 (99)کنکور سراسری  چند مورد در ارتباط با انسان، صحیح است؟  

  شود.خونی مبتال میاطی معده، فرد به نوعی کمالف( به دنبال تحلیل الیۀ مخ
  یابد.های مداوم و طوالنی مدت، گلوکز خوناب )پالسما( افزایش میب( به دنبال تنش

  شود.ج( به دنبال انسداد مجرای صفروای، در روند انعقاد خون اختالل ایجاد می
 یابد. های عصبی کاهش میدر یاخته Na+ریز لوزالمعده، تراکم های دروند( به دنبال هر اختالل در بخش

1)1                                2)2                           3)3                             4)4     
 نادرست است. « د»فقط مورد   3پاسخ: گزینۀ 

در رودۀ باریک مختل  B12ند؛ بنابراین جذب ویتامین روهای کناری از بین میالف( در صورت از بین رفتن الیۀ مخاطی در معده، یاخته

 خونی خطرناکی مبتال خواهد شد. شود که در نتیجه فرد به کممی

 شود. یابد. کورتیزول سبب افزایش قند خون میهای طوالنی مدت، میزان ترشح کورتیزول افزایش میب( در صورت بروز تنش

در روند انعقاد خون  Kشود. ویتامین ( با اختالل مواجه میADEKهای محلول در چربی )مینج( در صورت انسداد مجرای صفراوی، جذب ویتا

 نقش دارد. 

کربنات سدیم به درون دوازدهه وارد ریز لوزالمعده، بیریز لوزالمعده در میزان سدیم خون نقشی ندارند. از بخش برونهای دروند( یاخته

 شود. می
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 46 بندی سوالپروژۀ جمع 7مرحلۀ 
 با توجه به تصویر مقابل، کدام گزینه درست است؟

 ای شده دارند.پنبهدیوارۀ چوب Aهای بخش همۀ یاخته( 1
 بالفاصله در زیر پوست درخت قرار دارند. Bهای بخش ( بافت2
 دیوارۀ چوبی دارند. Cهای حاصل از فعالیت بخش بیشتر یاخته( 3
 وجود آمده است.اه بهدر پی رشد پسین گی Eبرخالف بخش  D( بخش 4

 مفهومی( -متوسط -106) 3پاسخ: گزینه 

دهد. این سرالد بین آوندهای آبکش و چوب الد آوندساز را نشان می، بُنCبخش

شود و آوندهای چوبِ پسین را به سمت داخل و آوندهای نخستین تشکیل می

که این ای کند. مقدار بافت آوند چوبیآبکش پسین را به سمت بیرون تولید می

های بنابراین بیشتر یاختهسازد، به مراتب بیشتر از آوند آبکشی است؛ سرالد می

  ( دیوارۀ چوبی دارند.Cالد آوندساز )فعالیت بخش حاصل از بن

 ها: بررسی سایر گزینه

ساز فاقد پنبهالد چوبای و بنآکنههای نرماست. یاخته آکنهساز و نرمپنبهالد چوبپنبه، بنچوببوده و شامل  پیراپوست، Aبخش( 1

 . ای شده هستندپنبهدیوارۀ چوب
 

 (99)کنکور سراسری  )تنه( یک درخت ده ساله، کدام مورد صحیح است؟  ترین بخش ساقۀ اصلیوسیعدر ارتباط با  

 ای است. پنبههایی با دیوارۀ چوب( فاقد یاخته2( دو نوع سرالد )مریستم( پسین دارد.                          1
 های فراوان دارد. )پارانشیم( و عدسک آکنههای نرم( یاخته4( در هدایت شیرۀ خام گیاه فاقد نقش اصلی است.            3

   2پاسخ: گزینۀ

ترین بخش ساقۀ اصلی )تنه( یک درخت، کنید، وسیعطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 ی قرار دارند. قسمتی است که در آن آوندهای چوب

 پنبه هستند. آوندهای چوبی در حمل شیرۀ خام نقش دارند و در دیوارۀ خود فاقد چوب
 
 
 

  21آزمون ماز سوال  18مرحلۀ 
شود، کربنی .................. میای که ترکیب سههای تنفس هوازی، در هر مرحلهبه دنبال مصرف یک مولکول گلوکز در واکنش

.................. 

 یابد.کاهش می NAD+مولکول  -فسفاته تولید( تک1
 شود.تولید و سپس گروه فسفات مصرف می H+ابتدا  -( دوفسفاته تولید2
 شوند.منتقل می ADPطور همزمان به دو دو گروه فسفات به -( دوفسفاته مصرف3
 یابد.دار اکسایش میآزادشده و سپس ترکیب کربن 2COابتدا  -( بدون فسفات مصرف4
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 مفهومی( -سخت -125) 4پاسخ: گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
باید، کاهش می NAD+ای از قندکافت که کنید، در مرحلهطور که در شکل مقابل مشاهده می( همان1

 . شودمی کربنی دوفسفاته تولیدترکیب سه

ین مرحله، ابتدا گروه شود. در اکربنی دو فسفاته تولید می( در مرحلۀ سوم از قندکافت، ترکیب سه2

 .  شودبه همراه یون هیدروژن تولید می NADHفسفات مصرف شده و سپس 

های قندکافت، اکسایش پیرووات، کربس، تخمیرها و کالوین، عالوه بر مراحل واکنش، در همۀ واکنش

 به ترتیب واقایع در هر مرحله هم دقت کنید.

طور که در شکل شود. همان دوفسفاته مصرف میکربنیِ ( در چهارمین مرحلۀ قندکافت، ترکیب سه3

شوند. بلکه ابتدا یک طور همزمان مصرف نمیبه ADPهای کنید، در این مرحله مولکولمشاهده می

ADP  و سپسADP شود.بعدی مصرف می   
 37آزمون ماز سوال  12مرحلۀ 

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

 ..................«طور حتم ایند قندکافت )گلیکولیز( که .................. ، بهای از فردر هر مرحله»
 شود.آبکافت )هیدرولیز( می ATPمولکول  -شود( گروه فسفات به ترکیب قند اضافه می1
2 )+NAD شود.ای سیتوپالسم افزوده مییون هیدروژن به مادۀ زمینه -یابدکاهش می 
 گیرد.صورت نمی ADPمصرف  -شودد فسفاته تبدیل می( اسید دو فسفاته به قن3
 گردد.منتقل می ADPگروه فسفات به  -شودکربنی تولید می( ترکیبات سه4

 مفهومی( -سخت -125) 2پاسخ: گزینه 

 NADHبه  با گرفتن الکترون کاهش و  NAD+کنید، در مرحلۀ سوم از فرایند قندکافت، مولکولطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

شود. در زمان تولید به اضافه الکترون و پروتون تشکیل می NAD+حامل الکترون است، دو نوکلئوتید دارد و از  NADHشود. تبدیل می

NADH شود.ای سیتوپالسم افزوده میدر طی قندکافت، یون هیدروژن به مادۀ زمینه  

 ها: بررسی سایر گزینه

شود. در فرایند مصرف می ATPشود. از بین این دو مرحله فقط در مرحلۀ اول قندی، فسفات افزوده میبه ترکیب  اول و سومدر مراحل  (1

 شود. تأمین می ATPسازی نیاز هست. این انرژی از های مربوط به تجزیۀ گلوکز انرژی فعالقندکافت برای انجام واکنش

آید. هر یک از به وجود می قند سه کربنیِ فسفاتهاز تجزیۀ این قند، دو شود. ایجاد می قند فروکتوز با دو فسفات، ATP( از گلوکز و 3

های سه کربنی در نهایت به پیرووات تبدیل شوند. هر یک از این مولکولتبدیل میاسیدی سه کربنی این قندها با گرفتن یک گروه فسفات به 

 گیرد. نمیشوند. پس در قندکافت، تبدیل اسید دو فسفاته به قند فسفاته صورت می

متصل و  ADPشود. درحالی که فقط در مرحلۀ چهار گروه فسفات به از فرایند قندکافت، ترکیبات سه کربنی ایجاد می 4و  3، 2( در مراحل4

 شود.   مشاهده می ATPتولید 
 

 تر از سواالت ماز بود! این سوال کنکور هم آسون
 

ای انسان و به منظور تولید هر ترکیب غیرقندی لۀ تنفس در یاختۀ ماهیچهگلوکز، طی اولین مرحبه هنگام تجزیۀ یک مولکول  
 (99)کنکور سراسری  شود؟ سه کربنی دوفسفاته، کدام مورد به ترتیب تولید و مصرف می

1 )ADP2  و+NAD 1                                                            2 )ATP 2  و-NAD 2          
3 )NADH 2  وATP 2                                                           4 )+NAD 1  وADP 2  

کربنه( دو مولکول فسفاته )اسید سهکربنی دوای( به منظور تولید هر ترکیب غیرقندی سهدر قندکافت )اولین مرحلۀ تنفس یاخته 1پاسخ: گزینۀ

ADP ل در واکنش مصرف گلوکز تولید و یک مولکو+NAD شود.   کربنیِ دوفسفاته مصرف میسه به منظور ایجاد هر ترکیب 
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  29آزمون ماز سوال  4مرحلۀ 
 که با تشکیل پیوند .................. بین آمینواسیدها همراه است، ..................  پروتئین میوگلوبیندر هر یک از سطوح ساختاری  

 گردد.نشعاب تشکیل میای خطی و بدون ارشته -( اشتراکی1
 گردند.ای تشکیل میساختارهای مارپیچی و صفحه -( هیدروژنی2
 .گیرندپیچیده در کنار هم قرار میهمصورت بهبه های مختلف پروتئینقسمت -( یونی3
 تغییر آمینواسید در هر جایگاه قطعاً منجر به تغییر فعالیت پروتئین خواهد شد. -( پپتیدی4

 مفهومی( -سخت -121) 3پاسخ: گزینه 

شود. در است. پیوند یونی بین آمینواسیدها در ساختار سوم برای تثبیت ساختار ایجاد می ساختار سومهای با ای از پروتئینمیوگلوبین نمونه

در کنار هم نگه  هم پیچیدههای مختلف پروتئین را به صورت بهگریز، هیدروژنی، یونی و اشتراکی قسمتساختار سوم مجموعۀ نیروهای آب

 دارند. می

 .میوگلوبین اولین پروتئینی است که ساختار آن شناسایی شده است 

 ها:بررسی سایر گزینه

ای خطی و بدون که، فقط ساختار اول با ایجاد رشتهگیرد، در حالیهای اول و سوم میوگلوبین صورت می( تشکیل پیوند اشتراکی در ساختار1

 همراه است. انشعاب از آمینواسیدها 

ای مربوط شود. اما ایجاد ساختارهای مارپیچی و صفحهتشکیل می ساختار دوم و سوم( پیوند هیدروژنی بین آمینواسیدهای میوگلوبین، در 2

 به ساختار دوم است. 

ها هستندای و مارپیچی دو نمونه معروف از ساختار دوم پروتئینساختار صفحه . 

 39آزمون ماز سوال  16مرحلۀ 
 ها هستند، درست است؟کدام عبارت، دربارۀ نوعی از پیوندها که منشأ تشکیل ساختار دوم پروتئین

 شوند.ایجاد می Rهای ( بین گروه2   شوند.های مرکزی ایجاد می( بین کربن1
 د.شوننیتروژن و گروه کربوکسیل ایجاد می ( بین اتم4  شوند.های اکسیژن و هیدروژن ایجاد می( بین اتم3

 مفهومی( -سخت -121) 3پاسخ: گزینه 

تواند پیوندهای هیدروژنی پپتیدی میهایی از زنجیرۀ پلیبین بخش

ها هستند. برقرار شود این پیوندها منشأ تشکیل ساختار دوم پروتئین

های کنید، این پیوندها بین اتمطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

)به شکل روبه رو و نقاطی که با  شونداکسیژن و هیدروژن ایجاد می

 دایره مشخص کردیم دقت کنید(

 ها: بررسی سایر گزینه
هم توانند بههای مرکزی دو آمینواسید به صورت مستقیم نمی( کربن1

 متصل شوند. 
گریز و انواعی از پیوندها مثل های آبکنشبرهم Rهای ( بین گروه2

 . شوداشتراکی، یونی و هیدروژنی تشکیل می

  برهم کنش آبگریز بین گروهR ایجاد  آمینواسیدهایی که آبگریز هستند

 شود؛ نه هر آمینواسیدی!می

 

کنید، در زمان ایجاد پیوند پپتیدی بین دو طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان( 4

دهد و نیتروژن ( خود را از دست میH(  و گروه آمین )OHآمینواسید، گروه کربوکسیل )

شود که این پیوند از نوع اشتراکی مین به کربن در گروه کربوکسیل متصل میگروه آ

   است.

 



 50صفحه             99کنکور سراسری  زیست شناسی

هایی از شکل کتاب درسی که دورشون خط کشیدیم و ازش تست طرح کردیم نگاه کنید و بعدش سوال بدون هیچ توضیحی فقط به بخش
 کنکور رو ببینید!

 
 (99)کنکور سراسری  ای کند انسان، صحیح است؟ ر تار ماهیچهکدام عبارت، دربارۀ ساختار پروتئین قرمزرنگ موجود د

 شود. ( بخشی که دارای اتم آهن مرکزی است، جزیی از زنجیرۀ پپتیدی آن محسوب می1
 گیرند. های تاخوردۀ آن، از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار یکدیگر قرار می( زنجیره2
 ارتباط دارند. ، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ( همۀ آمینواسیدهای موجود در ساختار دوم3
  نماید.آمینواسید غیرمجاورش نزدیک و پیوند برقرار می NHیک آمینواسید به گروه  CO( در یک زنجیره، گروه 4

طور ای کند است. همانمیوگلوبین پروتئین قرمز زنگ موجود در تار ماهیچه 4پاسخ: گزینۀ 

کنید در زمان ایجاد پیوند پپتیدی بین دو آمینواسید، گروه می که در شکل مقابل مشاهده

CO  یک آمینواسید با گروهNH دهد؛ در واقع در پیوند آمینواسید مجاورش پیوند می

پپتیدی، از یک آمینواسید گروه کربوکسیل و از آمینواسید دیگر، گروه آمین در تشکیل پیوند 

 کنند.شرکت می

 

 

 
 30پینگ سوال دو 9آزمون جامع مرحلۀ 

. ویژگی مشترک این کندهای سفید برای مبارزه با آنها در بدن افزایش پیدا میهنگام آلودگی بدن با نوعی کرم انگل، تعدادِ نوعی از گویچه
 کدام است؟ هایاخته

 کنند.یاختۀ خود را ترشح میهای تیره و درشت موجود در میان( پس از احاطۀ انگل، دانه1

 نمایند.ه میخود ذخیر های دوقسمتیدر هستهعات ژنتیکی خود را ( بیشتر اطال2

 .پردازندهای موجود در بافت میخواری انگلپس از تراگذری به بیگانه( 3

 افزایند.( در مجاورت انگل، بر میزان سطح غشای خود می4

 ترکیبی( -سخت -115) 4پاسخ: گزینه 

 اتیمحتو ،یخوارگانهیب یجابه هالینوفی. ائوزکنندیمبارزه م هالینوفیائوز ،ستندین یخوارگانهیب انگل که قابل یهامثل کرم یتربزرگ یزایماریدر برابر عوامل ب

ین شود که در طی امیرانی انجام های سفید از طریق فرآیند برونیاختۀ این گویچههای درشت موجود در میان. خروج دانهزندیریم انگل یرو رخود را ب یدانه ها

 .شودافزوده میفرایند بر میزان سطح غشای یاخته 

 
-توانند به رگهای آن میشود و تعدادی از یاختهرسانی میهای ناپیوسته خونبخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگ 

 (99)کنکور سراسری  ؟ نداردهای خونی تمایز یابند، در کدام مورد نقش 

 های فعال شدن همۀ انگل( فاگوسیت2                                    خون pH( انتقال مواد و تنظیم 1
 های قرمز کنندۀ تولید گویچه( ترشح عامل تنظیم4( بروز نوعی اختالل دستگاه ایمنی                                 3

های انگل که قابل زای بزرگتری مثل کرمدر برابر عوامل بیماری خواری از بین برد.توان با بیگانهزا را نمیهمۀ عوامل بیماری 2پاسخ: گزینۀ 

 کنند. ها مبارزه میخواری نیستند، ائوزینوفیلبیگانه
 


